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RESUMO 
 

 
 
O presente trabalho tem como finalidade apresentar uma proposta para 

uma empresa pública iniciar a busca da autossuficiência energética, através da 
utilização de energia solar fotovoltaica, possibilitando a empresa recuperar parte de 
seu investimento em energia elétrica. O trabalho propõe constituir-se de um roteiro 
inicial, para o gestor público elaborar o projeto básico de uma usina solar fotovoltaica, 
desde sua concepção até a justificativa de seu financiamento com respectiva 
demonstração de resultados através da análise de retorno do investimento no setor 
público. Também quer incentivar a empresa pública promover a energia solar, 
demonstrando a viabilidade econômica desta fonte de energia limpa dentro da matriz 
energética brasileira. O autor apresentará um modelo de projeto a ser proposto para 
a empresa pública de saneamento do Distrito Federal. Será utilizado a geração 
distribuída na modalidade de autoconsumo remoto, para atender as várias unidades 
consumidoras da empresa ligadas na rede da concessionária local de energia. Na 
proposta, procurar-se-á identificar outras áreas dentro da empresa, onde possam ser 
instaladas unidades adicionais fotovoltaicas, objetivando-se num futuro próximo, 
aumentar a geração fotovoltaica, aproximando-se da autossuficiência energética da 
empresa. 

Finalmente, o autor sugere que este modelo de projeto, sirva de roteiro 
para outras empresas públicas, no sentido de ampliar o uso de energia solar. 
 
Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica, projeto básico, roteiro inicial, geração 
distribuída, energia limpa, autossuficiência energética, empresa pública, gestor 
público, financiamento, setor público, faturamento, fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to present a proposal for a public company to 
start the search for energy self-sufficiency using solar photovoltaic energy, enabling 
the company to recover part of its investment in electric energy. The work proposes to 
constitute an initial guide for the public manager to elaborate the basic design of a solar 
photovoltaic power plant, from its conception to the justification of its financing with the 
respective income statement through the analysis of return on investment in the public 
sector. It also wants to encourage the public company to promote solar energy, 
demonstrating the economic viability of this clean energy source within the Brazilian 
energy matrix. The author will present a project model to be proposed for the public 
sanitation company of the Federal District. Distributed generation in the form of remote 
self-consumption will be used to serve the various consumer units of the company 
connected in the grid of the local power utility. In the proposal, we will try to identify 
other areas within the company, where additional photovoltaic units can be installed, 
aiming soon to increase photovoltaic generation, approaching the energy self-
sufficiency of the company. 

Finally, the author suggests that this project model be copied by other 
public companies, to extend the use of solar energy. 
 
 
Keywords: Photovoltaic solar energy, basic design, initial guide, distributed generation, 
clean energy, energy self-sufficiency, public company, public manager, financing, 
public sector, billing, source. 
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ABSOLAR Associação Brasileira de Energia Solar. 

ANEEL  Agência Nacional de Energia Elétrica. 

°C   Graus Centigrados. 

°CIsc   Coeficiente de Temperatura com a Corrente em curto-circuito, 

encontrado nos Data Sheets dos módulos Solares, expresso em %/°C. 

°CVoc  Coeficiente de Temperatura com a Tensão em Circuito Aberto, 

encontrado nos Data Sheets dos módulos Solares, expresso em %/°C. 

°Cwp  Coeficiente Porcentual de Temperatura a Máxima Potência, encontrado 

nos Data Sheets dos módulos Solares, expresso em %/°C. 

CDSE Custo de Disponibilidade do Sistema Elétrico. 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Apud  Citado por. 

Art.   Artigo. 

BID  Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

BNDES  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

CAESB  Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. 

CF   Constituição da República Federativa do Brasil. 

COFINS  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 

CONFAZ  Conselho Nacional de Política Fazendária. 

CRESESB Centro de Referência para Energia Solar e Eólica. 

EPE   Empresa de Pesquisa Energética. 

ESF   Energia Solar Fotovoltaica. 

ET   Energia Total. 

FC   Fator de Capacidade. 

F.P.   Horário Fora de Ponta. 

FA  Fator de Ajuste – Relação entre a Energia Consumida na Ponta e a 

Energia. Gerada Fora de Ponta (F.A. = ECP/EGFP). 

FCO   Fundo Constitucional de Financiamento Do Centro-Oeste. 

FDG   Fator de Desempenho Global. 

FIG(S). Figura ou figuras. 

FINAME  Agência Especial de Financiamento Industrial subsidiária do BNDES. 



 

 

GD   Geração Distribuída. 

H.P.   Horário de Ponta. 

HSPk   Horas de Sol Pico. 

ICMS   Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

Isc   Corrente de um módulo solar em curto-circuito. 

KWh   Quilo Watt hora. 

KWp   Quilo Watt-pico. 

LCC  Life Cycle Cost, custo durante a vida útil de um produto ou 

empreendimento. 

Link  Trecho, palavra ou ícone que conecta um ponto a outro em 

documentos e sites.  

Login  Processo de conexão a uma rede que inclui a identificação e o controle 

da senha do usuário. 

MMA  Ministério do Meio Ambiente. 

MME   Ministério das Minas e Energia. 

MPPT Maximum Power Point Tracker ou Seguidor do Ponto de Máxima 

Potência (SPMP). 

MWh   Mega Watt hora. 

On-line  O que está na internet ou qualquer outra rede de computadores. 

ONS  Operador Nacional do Sistema Elétrico 

Payback  Tempo de retorno de um investimento. 

PIS   Programa de Integração Social. 

Ppeak,pv  Hora de Sol Pico corrigido pelo software Radiasol2. 

PRODIST  Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional. 

PROGER  Programa de Geração de Emprego e Renda.  

Radiasol2  Software livre produzido pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. 

RN   Resolução Normativa. 

R$/Wp Expressão que representa o custo em Reais por Watt-pico de um 

SFCR. 

SCEE  Sistema de Compensação de Energia Elétrica 

SPMP  Seguidor do Ponto de Máxima Potência 

SFCR  Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede. 



 

 

SIC   Escrito assim. 

Site   Local de um endereço na internet. Alguns autores se referem a “sítio”. 

SWERA  Banco de dados de informações de Irradiância Solar (descontinuado). 

TIR   Taxa Interna de Retorno. 

TJLP   Taxa de Juros de Longo Prazo. 

TMA   Taxa Mínima de Atratividade. 

TEP   Tonelada Equivalente de Petróleo. 

TUSD  Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

TUST  Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão 

VLP   Valor Presente Líquido. 

Voc   Tensão de um módulo solar com o circuito aberto. 

Wp   Watt-pico. 

YouTube Gíria para expressar "Você televisiona" ("Você transmite", etc.). 
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EQUAÇÕES E FÓRMULAS 

 

Energia Ideal: 

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 

 

 

 

Energia Ideal Mensal (F.P): 

𝑬𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 ∗ 𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠,   𝑚ê𝑠 

 

 

 

 

 

 

Energia Real: 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝑭𝑷 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 ∗  𝐹𝐷𝐺  

 

 

 

 

Coeficientes de Perda por Temperatura 𝑪𝒕𝒆𝒎𝒑: 

𝑪𝒕𝒆𝒎𝒑 =  [𝑃𝑇𝑀é𝑑𝑖𝑎−𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 + (𝑃𝑇𝑀é𝑑𝑖𝑎− 𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 25 °𝐂)] ∗ °𝐂𝐰𝐩 

 

 

 

 

 

 

Número de Módulos Fotovoltaicos: 

𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 = 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘−𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑃𝑉 /𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,𝑃𝑉   

 

 

Onde:  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉  = Potência-pico do SFCR (STC); 

𝐻𝑆𝑃𝑘  = Hora de Sol Pico corrigido pelo   

software Radiasol2. 

 

Onde:  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉  = Potência-pico do SFCR (STC); 

𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠,   𝑚ê𝑠 = número de dias do mês; 

𝐻𝑆𝑃𝑘  = Hora de Sol Pico corrigido pelo   

software Radiasol2. 

 

Onde:  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉  = Potência-pico do SFCR (STC); 

𝐻𝑆𝑃𝑘  = Hora de Sol Pico corrigido pelo   

software Radiasol2; 

𝐹𝐷𝐺  = Fator de Desempenho Global. 

 

Onde:   𝑷𝑻𝑴é𝒅𝒊𝒂−𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍= Temperatura ambiente média máxima mensal; 

           𝑷𝑻𝑴é𝒅𝒊𝒂− 𝒎𝒂𝒙,𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍= Temperatura ambiente média máxima anual;     

              °𝐂𝐰𝐩 = Coeficiente Porcentual de Temperatura a Máxima Potência  

                             (Data Sheet) do módulo solar, expresso em %/°C. 

 

Onde:  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘−𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑃𝑉 = Potência-pico real calculada; 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,𝑃𝑉  = Potência-pico do módulo; 

 



 

 

 

Fator de Desempenho Global: 

𝑭𝑫𝑮 =  𝑪𝒔𝒐𝒎𝒃 ∗ 𝑪𝒔𝒖𝒋 ∗ 𝑪𝒕𝒐𝒍 ∗ 𝑪𝒎𝒊𝒔 ∗ 𝑪𝒕𝒆𝒎𝒑 ∗ 𝑪𝒄𝒄 ∗ 𝑪𝑺𝑷𝑴𝑷 ∗ 𝑪𝒊𝒏𝒗 ∗ 𝑪𝑪𝑨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura de cálculo: 

 𝑇𝐶𝑎𝑙𝑐  =  𝑇𝐴𝑚𝑏 + (𝛥𝑡 − 𝑇𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎)°𝐂 

  Onde:   𝑻𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂= Temperatura de referência em STC, 25 °𝐂; 

    𝑻𝑨𝒎𝒃= Temperatura ambiente; 

  𝜟𝒕= Diferença de temperatura entre as células fotovoltaicas e a TAmb. 

 

Compensação da potência-pico:  

𝐿°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  −°𝑪𝒘𝒑,𝒑𝒎𝒂𝒙−𝒑𝒊𝒄𝒐%/°C ∗ [𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐 , 𝑃𝑚𝑎𝑥]  

Onde:   𝑪𝒘𝒑= Coeficiente de temperatura a Pmax (Potência-pico); 

  𝑻𝒄𝒂𝒍𝒄= Temperatura para cálculo. 

 

Rendimento de potência é: 

𝑅°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  100% + [𝐿°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥].  

Onde:  𝑪𝒔𝒐𝒎𝒃= Coeficiente de perda por sombreamento nos módulos; 

𝑪𝒔𝒖𝒋= Coeficiente de perda por sujeira, fuligem, fezes nos módulos; 

𝑪𝒕𝒐𝒍= Coeficiente de tolerância de potência-pico dos módulos   fotovoltaicos 

quando este tem algum valor negativo; 

𝑪𝒎𝒊𝒔= Coeficiente de perda devido a características elétricas diferentes entre 

módulos fotovoltaicos; 

𝑪𝒕𝒆𝒎𝒑= Coeficiente de perda por temperatura mês a mês, retirado do data 

sheet do módulo, a potência diminui com a elevação da temperatura; 

𝑪𝒄𝒄= Coeficiente de perda por efeito Joule no circuito de corrente contínua. 

𝑪𝑺𝑷𝑴𝑷= Coeficiente de perdas durante ou entre os períodos de rastreamento 

do ponto de máxima potência do painel fotovoltaico; 

𝑪= Coeficiente de perda devido a eficiência o inversor ser menor que 100%; 

𝑪𝑪𝑨= Coeficiente de perda por efeito Joule no circuito de corrente alternada. 



 

 

Compensação da Tensão Máxima: 

𝐿°𝐶𝑉𝑜𝑐 =  −𝑪𝒘𝒑,𝑽𝒐𝒄%/°𝐶 ∗ (𝑇°𝐶𝑚𝑖𝑛) 

Onde:   𝑪𝒘𝒑,𝑽𝒐𝒄= Coeficiente de temperatura para a temperatura mínima. 

 

Compensação da Tensão Mínima: 

𝐿°𝐶𝑉𝑚𝑝 =  −𝑪𝒘𝒑,𝑽𝒐𝒄%/°𝐶 ∗ (𝑇°𝐶𝑚𝑎𝑥) 

Onde:   𝑪𝒘𝒑,𝑽𝒐𝒄= Coeficiente de temperatura para a temperatura máxima. 

 

Compensação da Corrente em Curto-Circuito: 

𝐿°𝐶𝐼𝑠𝑐 =  𝑪𝒘𝒑,𝑰𝒔𝒄%/°𝐶 ∗ (𝑇°𝐶𝑚𝑎𝑥) 

Onde:   𝑪𝒘𝒑,𝑰𝒔𝒄= Coeficiente de temperatura para corrente de curto-circuito. 

 

Custo por Watt-pico de um SFCR: 

𝑪𝒘𝒑 =
𝑪𝑻𝒖𝒓𝒏−𝒌𝒆𝒚

𝑾𝒑
 

 

 

 

Média Geométrica: 

 

(∏ 𝒂𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

)

𝟏
𝒏

=  √𝑎1. 𝑎2 … 𝑎𝑛
𝑛  

 

 

 

Life Cycle Cost (Custo de Vida Útil): 

𝑳𝑪𝑪 =  𝑪𝑻𝒖𝒓𝒏 𝒌𝒆𝒚 + 𝑪𝑴𝑷 + 𝑪𝑴𝑪 − 𝑽𝑹 

 

 

 

 

Onde:  𝐶𝑇𝑢𝑟𝑛 𝑘𝑒𝑦  = Custo Turn Key do SFCR; 

𝐶𝑀𝑃= Custo de Manutenção Preventiva; 

𝐶𝑀𝐶= Custo de Manutenção Corretiva. 

          𝑉𝑅= Valor Residual do Sistema. 

Onde:  𝐶𝑇𝑢𝑟𝑛−𝑘𝑒𝑦 = Custo Turn Key do SFCR; 

𝑪𝒘𝒑= Custo por Watt-pico do SFCR; 

𝑾𝒑= Potência-pico do arranjo fotovoltaico. 

em STC, expresso em Wp. 

Onde: a1, a2, . . . , an é um conjunto de dados ; 

n = número de elementos do conjunto; 

i = índice inicial =1 até n. 

 

 



 

 

 

VPL - Valor Presente Líquido: 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐾)𝑡 =
𝑁

𝑡=1
  

 

 

TIR - Taxa Interna de Retorno:  

∑
𝐶𝑂𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
=

𝑁

𝑡=1

 ∑
𝐶𝐼𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=1

  

 

Cálculo da Energia de Compensação (EC): 

𝐸𝐶 = [𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝐾𝑤ℎ) − 𝐶𝐷𝑆𝐸 (𝐾𝑤ℎ)] 

 

 

 

 

Valor em Reais do CDSE: 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝑪𝑫𝑺𝑬 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 [𝑅$]

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [𝐾𝑤ℎ]
∗ 𝐶𝐷𝑆𝐸 [𝑘𝑤ℎ]  

 

 

 

 

Energia de Compensação Diária (ECD): 

𝑬𝑪𝑫 =
𝐸𝐶 [𝐾𝑤ℎ/𝑚ê𝑠]

30 [𝑑𝑖𝑎𝑠]
   

 

 

Potência-pico ideal diária do gerador: 

𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍/𝒅𝒊𝒂 =  
𝐸𝐶𝐷 [𝐾𝑤ℎ]

𝐻𝑆𝑃 [𝑘𝑊ℎ/𝑚²/𝑑𝑖𝑎]
 

 

 

Onde:  𝐶𝑂𝐹𝑡 = Valor presente dos fluxos saintes; 

𝐶𝐼𝐹𝑡  = Valor presente dos fluxos 

entrantes; 

Onde:  𝐶𝐹𝑡 = Fluxo de caixa final de um período; 

             K = Custo do capital em %; 

             t = período específico. 

             N = número de períodos 

Onde:  𝐸𝐶 = Energia de Compensação (Kwh); 

𝐶𝐷𝑆𝐸= Custo de Disponibilidade do 

Sistema Elétrico; 

𝐶𝑀𝐶= Custo de Manutenção Corretiva; 

          𝑉𝑅= Valor Residual do Sistema. 

Onde:  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝐷𝑆𝐸  = Valor em Reais do CDSE; 

𝐶𝐷𝑆𝐸= Custo de Disponibilidade do 

Sistema Elétrico; 

𝐶𝑀𝐶= Custo de Manutenção Corretiva; 

          𝑉𝑅= Valor Residual do Sistema. 

Onde:  𝐸𝐶𝐷 = Energia de Compensação Diária; 

𝐸𝐶= Energia de Compensação 

Onde:  𝐸𝐶𝐷 = Energia de Compensação Diária; 

𝐻𝑆𝑃= Horas de Sol Pico ou Irradiação Solar; 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜−𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 = Potência-pico ideal diária 



 

 

Cálculo do número de módulos: 

𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 =  
𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍/𝒅𝒊𝒂

𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐
   

 

Cálculo da potência do inversor: 

𝑷𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓= =  𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 ∗  𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐 

 

 

 

Cálculo do Fator de Ajuste (FA) 

𝐹𝐴 =
𝐸𝐶𝑃

𝐸𝐺𝐹𝑃
    Onde:  ECP = Energia Consumida no Horário de Ponta (H.P.) 

                 EGFP = Energia Gerada Fora de Ponta (F.P.) 

 

Cálculo do ângulo ideal de inclinação do painel fotovoltaico 

𝜷=𝟑,𝟕+(𝟎,𝟔𝟗∗ 𝝋); 

Onde:  𝜷 = Ângulo ideal de inclinação do painel; 

             𝝋 = Ângulo da latitude do local em graus decimais. 

 

Fator de Produção Diário 

𝑌 =
𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉
 

 

 

Fator de Produção Anual    

 

𝑌 =
𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉
 

Onde:  𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜−𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 = Potência-pico ideal diária; 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜−𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = Potência-pico do módulo; 

Onde:  𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = N.º de módulos fotovoltaicos; 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜−𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = Potência-pico do módulo; 

 

 

Onde:  𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎= Energia real diária; 

              𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉    =   Potência pico do Sistema fotovoltaico. 

 

Onde:  𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎= Energia real anual; 

              𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉    =   Potência pico do Sistema fotovoltaico. 

 



26 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho objetiva incentivar o uso da energia solar fotovoltaica como 

fonte alternativa de energia elétrica em empresas pública e no caso específico voltado 

a empresas de saneamento, porém tem aplicabilidade a qualquer empresa pública, 

empresa particular ou pessoa física. Nesta proposta busca-se a autossuficiência 

energética em micro e minigeração de energia elétrica, até o limite estabelecido pela 

legislação do setor, com respectiva redução do valor da fatura de energia elétrica, 

através de compensação energética, conhecida no jargão técnico como “net 

metering”. 

 

1.1 TEMA 

 

Implantação de usina solar fotovoltaica, com uma proposta que buscará 

a autossuficiência energética, através de instalação de geração distribuída na 

modalidade de autoconsumo remoto em várias unidades da empresa. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Uma rápida leitura dos periódicos brasileiros sobre aplicação de energia 

solar fotovoltaica, demonstra que iniciativas do setor público voltadas a implantação 

de usinas solares ainda são tímidas; é notório que alguns órgãos federais, estaduais 

e municipais não respondem aos benefícios fiscais e incentivos financeiros dispostos 

por agentes públicos que fomentam linhas de crédito específicos, contendo juros 

abaixo daqueles normalmente praticados no mercado.  

“Com potencial de gerar 170 vezes mais eletricidade do que a atual 

matriz brasileira, a energia solar ainda é subaproveitada no país, contribuindo com 

menos de 1%. Iniciativas pontuais, no entanto, revelam que investir em geração 

fotovoltaica é cada vez mais necessário e providencial para o Brasil que, além de ser 

um país tropical, com muita irradiação solar, precisa conter os gastos. Se o governo 

federal replicar em todos os prédios públicos a instalação que cobre apenas o 

Ministério das Minas e Energia (MME) e, bem recentemente, a Agência Nacional de 
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Energia Elétrica (Aneel), poderia economizar, pelo menos, R$ 200 milhões por ano 

em energia (sic)...” (Kafruni, 2018). 

Talvez isso ocorra por simples falta de informação, desconhecimento 

técnico ou subsídios que conduzam o órgão e o gestor interessado nas etapas de 

implantação. Pretende-se aqui, explicar um pouco do passo a passo ao gestor 

interessado, isto é, explicar o essencial do que é a energia solar, os tipos de 

tecnologias disponíveis e demonstrar como se calcula a energia disponível, o retorno 

do investimento, propor as linhas gerais para se orientar um projeto básico, indicar as 

etapas para aprovação do projeto, bem como disponibilizar uma fonte adicional de 

consulta, cuja proposta final é demonstrar a viabilidade técnica e econômica para a 

instalação de micro e miniusinas solares no setor público, resolvendo parte do 

problema da falta de conhecimento do setor público na implantação de um projeto 

envolvendo energia solar fotovoltaica. 

Em várias regiões do Brasil, a exemplo da região centro-oeste, há um 

território com irradiação solar propícia ao aproveitamento fotovoltaico. Existem 

também regiões áridas no Brasil, com áreas menos férteis, que podem ser utilizadas 

como locais adequados a projetos de implantação de fazendas solares; esses 

possíveis locais, com projetos executados, poderiam impulsionar o desenvolvimento 

regional, fornecendo energia próximo à zona de consumo, sem gastos dispendiosos 

com longas linhas de transmissão, e gerando uma série de empregos diretos e 

indiretos. Para proporcionar a execução desses projetos, pode-se atualmente contar 

com diversas instituições que disponibilizam crédito para o setor, com taxas atrativas. 

O Brasil dispõe de amplo espaço territorial e intensidade de irradiação solar 

superior a diversos países que criam potencial expressivo para a geração 

solar. Como o setor está em estágio inicial de difusão tecnológica, precisa 

incorporar avanços em redução de custos e preços, bem como em ganhos 

de rendimento. Para isso, os instrumentos de promoção da demanda foram 

relevantes para mobilizar a inserção da fonte no país, seja por meio da 

geração distribuída, seja por meio da geração centralizada, que está sendo 

contratada em leilões públicos. Neste sentido, o suporte do Banco é 

fundamental para o setor (BNDES, Energia e Infraestrutura, 11 mai. 2017, p. 

1). 

As empresas públicas de saneamento, de um modo geral, necessitam 

de grandes áreas para se implementar um processo de tratamento. É possível 

identificar áreas com pouco ou sem nenhum uso nos processos de tratamento. Tais 
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áreas, quando estiverem em locais não agressivos, podem ser aproveitadas para a 

instalação de painéis fotovoltaicos, desde que estas áreas não estejam previamente 

reservadas a expansão dos negócios da empresa. 

No projeto de aproveitamento de energia fotovoltaica, o gestor deverá 

identificar áreas adequadas para a implantação do sistema fotovoltaico, bem como 

saber avaliar o potencial energético desse local, que posteriormente utilizará o 

conceito de geração distribuída, na modalidade de autoconsumo remoto, que será 

explicado mais adiante no decorrer deste trabalho.  

Neste trabalho, será demonstrado que o investimento em energia solar, 

possibilitará recuperação parcial de receitas da conta de energia elétrica em empresas 

públicas, em especial as de saneamento, a exemplo da CAESB, apresentada neste 

trabalho. 

O capital recuperado em energia, poderá ser redirecionado em 

investimento para outros setores mais significativos, uma vez que a desoneração 

energética, contribuirá substancialmente para esta recuperação de uma forma eficaz, 

pois o custo da energia, segundo a CAESB (2016), representou aproximadamente 

14,2% de sua receita operacional bruta, conforme demonstrado no seu balanço 

patrimonial de 2016. Somando-se ao comprometimento financeiro da fatura de 

energia, a queda de arrecadação imposta pela crise hídrica que a empresa de 

saneamento enfrentou e que eventualmente poderá ocorrer, resultou em perdas 

econômicas para a empresa, onde qualquer economia que se proporcionar à empresa 

será bem-vinda. 

Ao término deste trabalho, será possível constituir um roteiro preliminar 

para implementar uma micro ou minigeração distribuída, ou ambas em uma empresa 

pública, buscando a autossuficiência energética. Para alcançar o proposto, será 

realizada pesquisa objetivando identificar as áreas com potencial. Em seguida será 

elaborado as linhas gerais para um projeto básico, que envolverá cálculos básicos de 

geração e materiais necessários aplicáveis, identificando os elementos necessários a 

implantação física. Após consolidadas as áreas e dentro dos limites da micro e 

minigeração distribuída, o projeto básico estará pronto para ser encaminhado para 

uma ou mais instituições financeiras, no sentido de verificar a disponibilidade e 

possibilidade do financiamento. Uma vez demonstrada a possibilidade, o projeto 

poderá ser entregue à direção e presidência da empresa em questão, para estudos e 

sua possível execução. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 GERAL 

 

Implantar uma micro ou miniusina solar fotovoltaica nas dependências 

de uma empresa pública qualquer. 

 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

 

a) levantar o potencial energético no local a implantar a usina solar. 

Neste tópico será verificado áreas geográficas passíveis de implantação. A partir da 

definição dos locais, baseado em sistemas de georreferenciamento, será levado em 

consideração uma série de cálculos, demonstrando o potencial energético do local de 

estudo; 

b) criar um projeto básico para microgeração, com usina de até 75 KW 

(quilowatts) e criar um projeto básico para minigeração com potência ≤ 5 MW 

(megawatts); caracterizando o custo do investimento para os dois tipos de projeto. 

Neste tópico, serão levantados os materiais, custos típicos de projetos de engenharia, 

mão de obra, entre outros itens que compõem um projeto básico; 

c) mostrar neste tópico o cálculo do tempo de retorno do investimento. 

Será demonstrado com matemática financeira, a viabilidade econômica do 

investimento, demonstrando o payback simples, o payback descontado, fluxo de 

caixa, Taxa Interna de Retorno em função de uma Taxa Média de Atratividade. 

d) identificar possíveis fontes de financiamento para viabilizar a 

implantação dos projetos propostos. Aqui serão mostradas algumas fontes de 

financiamento para os diversos tipos de projetos de geração distribuída fotovoltaica. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A crise econômica gerada pelo momento político brasileiro, resultou em 

instabilidade jurídico-financeira de grandes empresas brasileiras, acarretando a fuga 

de capital nacional e estrangeiro, tendo consequência direta o declínio da arrecadação 

governamental. 
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Desta maneira, vários setores empresariais foram afetados, incluindo-se 

nestes as empresas públicas e sua capacidade de investimento. 

Esta proposta visa contribuir, em parte, com a recuperação de parte 

desses ativos da empresa pública, auxiliando neste intento com a desoneração da 

conta de energia, direcionando este capital oriundo da energia elétrica, para atividades 

que requeiram maior atenção, com investimentos mais produtivos. 

Este capital, para uma empresa pública, é parcela importante de sua 

receita. Logicamente este montante é variável de empresa para empresa, mas a conta 

de energia quase sempre é parte importante e significativa da receita operacional 

bruta de uma empresa. O correto direcionamento de parte deste capital pode ser 

melhor aproveitado por qualquer empresa. 

Além do peso econômico, um projeto de energia, oriundo de uma fonte 

limpa como a energia solar, reduz o impacto ambiental de forma a contribuir para uma 

maior preservação ambiental, tão importante nos dias de hoje, onde a sociedade paga 

um preço alto com o aquecimento global, oriundo em parte do efeito estufa causado 

pela emissão excessiva de Dióxido de Carbono (CO2) e outro gases estufa. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES 

 

Objetiva-se contribuir com a recuperação e aumento da capacidade de 

investimento da empresa, frente ao custo atual da energia elétrica, e criar subsídios 

para que outras empresas públicas, com características similares ou menores possam 

utilizar este modelo de projeto para os primeiros passos para a implementação.  

Também tem como proposta incentivar o uso de fontes de energia limpa, 

nas empresas públicas, que contribuirão e servirão de exemplo para se alcançar uma 

sociedade com maior sustentabilidade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A ENERGIA SOLAR 
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O Sol é nossa fonte primária de luz, é o grande responsável pela vida 

no planeta. Sua luz transporta a energia solar pelo espaço e atinge a superfície do 

planeta.  

O aproveitamento desta energia é o objetivo deste trabalho, que é 

despretensioso, mas que procura, orientar o gestor público, ou qualquer interessado 

no assunto, nos passos básicos, para realizar um projeto de aproveitamento de 

energia solar. 

Se houver persistência neste objetivo, o resultado será a produção de 

energia elétrica, proveniente de uma fonte limpa, renovável, responsável, 

beneficiando a sociedade e o planeta. 

O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e em sua 

evolução natural, passou por diversas transformações, já conhecidas, como as eras 

glaciais, movimentação dos continentes, mudanças climáticas, dilúvios, terremotos, 

extinções de espécies animais e vegetais. 

Porém, na sua história recente, nunca se constatou uma ação tão 

devastadora gerada pela ação inconsequente do homem.  

O homem atual está contribuindo de tal forma com a destruição do 

planeta, como se pudesse habitar outros planetas num estalar de dedos, assim que 

os recursos deste planeta se exaurirem.  

Há uma necessidade de preservação ambiental de nosso planeta. Num 

futuro, o homem poderá habitar outros planetas, mas independente da evolução 

tecnológica, é preciso que haja uma evolução na forma de se pensar, onde este 

homem entenda que ele é biologicamente ligado a este planeta e sua vida depende 

de como ele interage com os recursos que o planeta oferece. 

Somente este motivo, justificaria a utilização da energia solar. Mas o que 

nos impulsiona, na sociedade atual, além do objetivo de preservar o meio ambiente, 

é a justificativa econômica.  

O autor introduzirá paulatinamente o gestor no assunto, com breves e 

simples explicações dos componentes da energia solar ao longo do texto, objetivando 

informar e formar uma pequena base de informações, para que o gestor possa adquirir 

conhecimento mínimo que o auxilie na tomada de decisões. Ao final deste trabalho 

encontra-se um glossário, onde existem as principais definições mencionadas neste 

texto. 
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2.1.1 O aproveitamento da Energia Solar 

 

A energia solar para ser aproveitada na forma de energia elétrica precisa 

ser capturada. Os elementos que capturam a energia solar são os painéis solares ou 

os módulos solares. Um painel solar é composto de vários módulos solares; por sua 

vez um módulo solar é constituído por um conjunto de células solares, todas 

interligadas como se fossem baterias ou pilhas.  

Uma célula solar, de forma simplificada, poderia ser comparada a uma 

pilha, que quando associadas em série como em uma lanterna ou em paralelo são 

capazes de fornecer energia elétrica. No caso da célula solar, está recebe a luz dos 

raios solares e os transforma em energia elétrica, através do efeito fotovoltaico.  

As células solares são construídas a partir de um elemento químico 

abundante no planeta, o silício, símbolo químico Si, que nada mais é do que a areia, 

que se estima que ocupe aproximadamente 27% da crosta do planeta.  

No entanto, o silício sempre se encontra agregado com outros 

componentes, e precisa ser trabalhado e processado para se tornar uma célula solar. 

O silício usado na fabricação das células solares é extraído do quartzo. No Brasil ainda 

não se detém toda a tecnologia de purificação, embora o país possua uma das 

maiores reservas de quartzo do globo. Na figura 1 é mostrada à esquerda uma célula 

solar e a direita um módulo solar; nas figuras 2 e 3 são mostrados painéis solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Célula solar e módulo solar. 

Fonte: Wikipedia, <https://pt.wikipedia.org/wiki/Célula_solar/> e 
<https://energyone.lojavirtualnuvem.com.br/> 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar
https://energyone.lojavirtualnuvem.com.br/modulos-paineis-fotovoltaicos/painel-solar-canadian-solar-cs6k-275p-275w/
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Figura 2 - Painéis solares em estruturas metálicas para montagem em solo. 

Fonte: Astrosolar, <http://astrasolar.com.br/>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Painel solar montado sobre um rastreador. A função do rastreador é acompanhar o 
movimento do sol, otimizando a energia captada. 

Fonte: Olhar Digital, <https://olhardigital.com.br/>. 

 

 

2.1.2 Efeito Fotovoltaico 

 

 

 

http://astrasolar.com.br/energia-solar/saiba-qual-area-necessaria-para-o-seu-sistema-solar/
https://olhardigital.com.br/noticia/mit-desenvolve-painel-solar-3d-com-maior-captacao-de-energia/25123/
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O efeito fotovoltaico é responsável pela geração de tensão elétrica ou 

de uma corrente elétrica expondo determinados materiais específico à luz. No efeito 

fotovoltaico os elétrons são transmitidos entre bandas diferentes, das bandas de 

valência para as bandas de condução. A energia é obtida da conversão direta da luz 

solar em eletricidade. No efeito fotovoltaico, a transformação se dá através da energia 

contida na radiação luminosa em energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Demonstração do efeito fotovoltaico, que ocorre dentro de uma célula fotovoltaica. 

Fonte: CRESESB, <http://www.cresesb.cepel.br/>  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Fazenda solar, utilizada por usinas solares para geração de grandes quantidades de 
energia. 

Fonte: Portal Engenhariae, <http://engenhariae.com.br/>. 

 

 

http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&cid=321
http://engenhariae.com.br/meio-ambiente/em-minas-gerais-foi-construida-a-primeira-fazenda-de-energia-solar-por-assinatura/
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&cid=321
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Figura 6 - Painel solar sobre o edifício sede da CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal, miniusina solar de 700 kWp.  

Fonte: eNews CAESB, 16 de jul. 2018. 
 

 

Figura 7 - Construção de painel solar no edifício da ANEEL em Brasília, miniusina solar de 510 kWp. 

Fonte: ANEEL, <http://www.aneel.gov.br/>. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Painel solar sobre uma residência, microusina solar de 3,7 kWp. 

Fonte: Portal Solstar, <http://www.solstar.com.br/>. 

 

 

http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao/-/asset_publisher/XGPXSqdMFHrE/content/usina-solar-da-aneel-e-inaugurada/656877?inheritRedirect=false&redirect=http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_XGPXSqdMFHrE%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D3
http://www.solstar.com.br/energia-solar-casas-quanto-custa/
http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao/-/asset_publisher/XGPXSqdMFHrE/content/usina-solar-da-aneel-e-inaugurada/656877?inheritRedirect=false&redirect=http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao?p_p_id=101_INSTANCE_XGPXSqdMFHrE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3
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Na tabela a seguir são mostradas algumas datas, fatos e históricos que 

marcaram o desenvolvimento das células solares e energia solar. 

 

Ano Fato Histórico 

1839 Efeito Fotovoltaico 

No ano de 1839, os princípios da energia solar foram 

descobertos quando Edmond Becquerel observou 

que dois eletrodos, de platina ou prata, quando 

colocados num eletrólito (solução condutora de 

eletricidade) apresentavam uma diferença de 

potencial (tensão elétrica) quando expostos a luz 

solar. 

1873 Fotocondutividade 
No ano de 1873, Willhoughby Smith descobriu que o 

selênio era fotocondutor. 

1876 / 

1877 
Eletricidade da Luz 

Em 1876, um professor e seu aluno, W. G. Adams e 

R. E. Day descobriram que a junção do selênio e 

platina, desenvolvem o efeito fotovoltaico quando 

exposto a luz solar. 

1883 

A primeira célula 

solar em 

funcionamento 

No ano de 1883, depois de aplicar o selênio a uma 

camada fina de ouro, o inventor americano Charles 

Fritts desenvolveu a primeira célula solar que tinha 

1% de eficiência. Foi impraticável para uso geral. 

1905 Efeito Fotoelétrico O físico Albert Einstein explica o efeito fotoelétrico. 

1953 

/1954 
Um grande avanço 

Três pesquisadores da Bell Labs, Calvin Fuller 

(químico), Gerald Pearson (físico), Morton Prince 

(físico) descobriram as células solares de silício. Os 

cientistas apresentaram sua "bateria solar" operando 

com uma eficiência de 6%. Esta primeira célula solar 

foi do tamanho de uma pequena moeda e, embora 

não foi comercialmente viável, foi a base para o 

desenvolvimento de células solares desde então. 

 

Tabela 1 - Anos, fatos e históricos marcantes de energia solar. Continua. 
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Continuação da Tabela 1 - Anos, fatos e históricos marcantes de energia solar. 

1955 Telefonia 

A primeira aplicação de uma célula solar de silício foi 

como fonte de alimentação de uma rede telefônica 

local em Americus, na Geórgia, Estudos Unidos da 

América, em 1955. 

1956 

Rua Truman, 213, 

N.E. Albuquerque, 

NM 

Em meados dos anos 50, o engenheiro Don Paxton e 

o arquiteto Frank Bridgers projetaram o primeiro 

edifício solar comercial do mundo. Usando uma 

parede de vidro voltada para o sul inclinada a 30 

graus, juntamente com tecnologias solares 

mecânicas e “passivas”, a estrutura estava muito 

avançada para o seu tempo. Baseando-se em 

soluções mecânicas, alcançaram um nível notável de 

eficiência através de aquecimento solar e 

armazenamento térmico. 

1958 NASA 

A NASA incorporou uma célula solar como back-up 

de pilha convencional, no satélite Vanguard I, cuja 

pilha falhou e o pequeno painel solar de 100 cm² 

supriu as necessidades do transmissor, e assim foi 

durante oito anos de operação do satélite. 

Anos 

70 

Viabilidade 

Comercial 

No início dos anos 70, o Dr. Elliot Berman projetou 

uma célula solar usando silício de baixo grau e 

carcaças mais baratas, reduzindo o custo por watt de 

US $ 100 para US $ 20. 

1978 

Primeira tarifa 

feed-in 

implementada 

A primeira forma de tarifa feed-in foi implementada 

nos EUA em 1978, após a assinatura da Lei Nacional 

de Energia (NEA). Seu objetivo era incentivar a 

conservação de energia e o desenvolvimento de 

fontes de energia renováveis. 

1981 

Primeiro avião 

movido a energia 

solar 

Construído em 1981 pelo engenheiro aeronáutico 

americano Paul MacCready. O avião, que usava 

1600 células fotovoltaicas nas asas, voou da França 

até a Inglaterra. 

Tabela 1 - Continua. 
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Continuação da Tabela 1. 

Anos 

90 

Primeira conexão à 

rede 

O primeiro sistema fotovoltaico com suporte de rede 

foi concluído e instalado em Kerman, Califórnia, pela 

Pacific Gas & Electric, o primeiro esforço de "energia 

distribuída" do mundo.  

1999 
Aumento da 

eficiência 
32,3 % de eficiência alcançada nas células solares. 

1999 
Programa 100.000 

telhados 

Um programa de “100.000 telhados solares” foi 

iniciado na Alemanha com o objetivo de criar uma 

capacidade de energia fotovoltaica de 300 MW em 

seis anos. 

Anos 

2000 

Maior instalação 

residencial solar 

Maior Instalação Solar Residencial Completa 

produzindo 12 kWh de energia. 

2007 
Nova eficiência 

atingida 
Eficiência de 42,8% é alcançada em painéis solares. 

2012 

Inauguração da 

maior usina solar 

do mundo 

Golmud Solar Park, na China, com 200 megawatts de 

capacidade. 

2015 

Outra grande 

usina solar 

inaugurada no 

EUA 

Desert Sunlight Solar Farm, nos Estados Unidos, com 

550 megawatts de capacidade. 

 

Tabela 1 - Anos, fatos e históricos marcantes de energia solar, elaborado pelo autor. 
 
Fontes: ADAM, Andrei; LEHAL, Aidan (Living Disconnected – Myth or Reality?), VALLÊRA, António 
M.  (Meio século de história fotovoltaica) e <https://suaenergiasolar.com.br/> 

 

2.1.3 A Evolução da Energia Solar no Brasil 

 

A energia solar é uma das energias que compõem a matriz energética 

elétrica brasileira. A matriz energética elétrica brasileira, de acordo com a Eletrobrás 

(2018), graficamente está distribuída conforme a figura 9 a seguir. Observe que a 

energia solar em 2018 é menor do que 1% dos outros componentes da matriz de 

energia elétrica. 

https://suaenergiasolar.com.br/
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Figura 9 - Distribuição da Matriz de Energia Elétrica brasileira. 

Fonte: Eletrobrás, II Simpósio sobre usinas elétricas reversíveis. 

 

O Brasil, devido ao seu vasto potencial hídrico, naturalmente privilegiou 

a fonte hídrica. Entretanto, esta fonte, embora renovável, tem um potencial devastador 

sobre a biodiversidade das áreas onde a usina hidrelétrica é instalada.  

Além do impacto ambiental causado pelas usinas, tem-se outros 

problemas típicos que são: as licenças ambientais para operação, alto custo de 

implantação, atrasos frequentes nos cronogramas de implantação, custo elevado da 

linha de transmissão de interligação da usina geradora até a zona de consumo. 

Portanto a energia solar, na modalidade de geração distribuída, acaba 

tornando-se uma opção extremamente viável sob o ponto de vista de cronograma de 

implantação, que é rápido e na maioria das vezes não precisa de licença ambiental 

ou quando precisa, é mais simples.  

Os custos de energia solar estão em queda progressiva, os 

cronogramas são bem simples e não há necessidade de linhas de transmissão, pois 

a injeção de energia normalmente é feita diretamente no ramal do consumidor (ponto 

de conexão) na zona de consumo. Além dessas vantagens, serve como estratégia de 

replanejamento de investimentos no setor elétrico, aliviando os recursos do governo 

para obras de maior significância. 

Esses fatores mencionados simplificam a aplicabilidade das microusinas 

solares e brevemente viabilizarão a entrada do carro elétrico no mercado nacional, 
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pois o usuário ou a empresa serão potenciais usuários naturais de veículos elétricos, 

e gerarão a sua própria energia elétrica, tornando-se prosumidores. 

O aumento da potência instalada de micro e minigeração está crescendo 

de forma exponencial, como se observa nos gráficos de projeção da ANEEL (2018) 

figuras 10 e 11 e da ABSOLAR (2018) figura 12. 

A queda de custos no triênio 2015 a 2017, tornou os investimentos em 

energia solar mais acessíveis, veja gráfico da Greener/Instituto Ideal/ABSOLAR, figura 

13.  

A fonte distribuída normalmente é composta de prosumidores próximos 

à zona de consumo, diferentemente da geração centralizada, que precisa de 

subestações transformadoras e infraestrutura de transmissão de sua eletricidade do 

local onde é gerada até a zona de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Projeções ANEEL energia solar, n.º de sistemas projetados x instalados. 

Fonte: ANEEL, Seminário Internacional de Geração Distribuída, 20 jun. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Projeções ANEEL energia solar, potência projetada x potência instalada. 

Fonte: ANEEL, Seminário Internacional de Geração Distribuída, 20 jun. 2018. 
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Uma rápida análise dos gráficos das figuras 10 e 11, mostram que 

embora o número de conexões ficou bem abaixo do projetado pela ANEEL, a projeção 

mostra que a potência instalada já em junho de 2018 ficou bem acima do projetado 

pela agência para dezembro de 2018. 

No gráfico da ABSOLAR da figura 12, a potência instalada acumulada 

em maio de 2018 era de 284,5 MW, o que demonstra o quão significativo está sendo 

o crescimento da energia solar no país, pois no gráfico da figura 11 da ANEEL, 

computou para 19 de junho de 2018 o total de 368 MW. 

 

Figura 12 - Potência Instalada de Geração Distribuída Solar Fotovoltaica no Brasil. 

Fonte: ABSOLAR, Seminário Internacional de Micro e Mini Geração Distribuída – ANEEL, Brasília, 
DF, 20 de jun. 2018. 

 

 

Figura 13 - Investimento Anual em Micro e Minigeração Distribuída Solar Fotovoltaica no Brasil e 
custo médio por Watt-Pico (R$/Wp). 

Fonte: Greener/Instituto Ideal/ABSOLAR, 19 jul. 2018. 
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O gráfico da figura 13 mostra a queda do custo em R$/Wp ao longo dos 

últimos anos. Este custo em maio de 2018 estava em R$ 6,52 por Watt-pico. O 

decréscimo dos valores iniciais de custo até este valor atual que está sendo agora 

praticado pelo mercado em parte é o responsável pelo crescimento que está 

ocorrendo ao longo do triênio 2016, 2017 e 2018.  Já na figura 14, é mostrado pela 

ANEEL/ABSOLAR o número de sistemas por classe de consumo e a potência 

instalada na geração distribuída. 

 

 

Figura 14 - Geração Distribuída Solar Fotovoltaica no Brasil por classe de consumo. 

Fonte: ANEEL/ABSOLAR, Seminário Internacional de GD, 20 jun. 2018. 

 

2.2 A ENERGIA MUNDIAL VERSUS BRASIL 

 

O Brasil está começando a acordar para a energia solar. Se 

compararmos o Brasil com o restante do mundo, nosso país ainda precisa de diversas 

medidas tributárias e incentivos que procurem impulsionar a energia solar fotovoltaica. 

Nos outros países, a exemplo da China, dos Estados Unidos, Canadá, 

Oeste da Ásia e países da União Europeia, os investimentos de energia solar nestas 

regiões estão mais de uma década e meia à frente do Brasil (ABSOLAR, 2018). 

Medidas no sentido de viabilizar a energia solar foram tomadas pelos gestores desses 
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países. Estas foram responsáveis por este desenvolvimento. Tais medidas acertadas, 

precisam ser copiadas pelos gestores públicos brasileiros.  

Nota-se que existe esforço de determinados setores da sociedade e de 

agências governamentais brasileiras neste propósito, mas fatores políticos e 

interesses econômicos causam um enorme entrave ao avanço da energia solar no 

Brasil. 

As medidas contra as emissões de CO2 na Europa avançam 

rapidamente, forçando o bloco europeu a evoluir energeticamente, com respostas e 

políticas públicas objetivando reduzir as emissões, com datas marcadas. 

No acordo de Paris, em 12 de dezembro de 2015, 196 países 

concordaram e foram signatários com o primeiro plano de ação conjunta ao combate 

das alterações climáticas, incluindo-se o Brasil, menos de um ano depois, o acordo 

entrou em vigor. 

O objetivo do acordo foi, primordialmente, reduzir o aquecimento global 

em bem menos de 2 ºC, veja figura 15. Vários países que se comprometeram, devem 

passar das promessas aos atos. Um grande golpe veio dos EUA do governo de 

Donald Trump, que retrocedeu com as ações positivas do ex-presidente Barack 

Obama, tornando o futuro do clima global incerto por ações que vão contra o bom 

senso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Objetivo do acordo de Paris. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2016.  
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No Brasil, vimos o mau exemplo vindo do governo Temer, tomando 

medidas semelhantes às do governo Trump, levando adiante os anseios dos 

ruralistas, que resumidamente são desmatamento em larga escala e aumento de 

áreas para criação de gado.  

As atividades humanas como o consumo de combustíveis fósseis, 

criação de gado e a devastação de florestas resultam na elevação das temperaturas 

globais. Infelizmente, essas atividades, se continuarem no patamar em que estão, 

serão responsáveis pela elevação dos níveis dos oceanos, fazendo com que países 

com altitudes mais baixas sejam assolados por secas extremas e super tempestades 

com uma frequência muito elevada, acarretando a possibilidade de a sexta parte das 

espécies terrestres passarem a correr riscos de extinção. 

Para que o acordo de Paris seja cumprido, é preciso que os líderes 

políticos e gestores efetuem transformações globais com respectiva mudança de 

comportamento ambiental, pois somente assim será possível se atingir as metas, 

tornando o mundo mais sustentável. Este é o desafio global.  

Convido você gestor ou leitor, a participar desta luta por um mundo mais 

sustentável. É preciso que você saia da zona de conforto e enfrente este novo desafio 

e realidade que se tem pela frente com a coragem necessária para deixar ar puro, 

energia renovável, agricultura sustentável, um planeta limpo, para as gerações 

vindouras.  

Se assim não for, as futuras gerações irão lembrar de nossa geração 

como aquelas que destruíram o planeta e não deixaram nada para eles, a não ser lixo. 

Na política atual do Brasil, o que se pode observar, é um interesse 

constante em se perpetuar fontes não renováveis e poluidoras, leia-se petróleo e gás.  

Para exemplificar, veja esta notícia de site especializado em ambiente e 

energia, um péssimo exemplo foi dado pelo Ministro das Minas e Energia:  

“A decisão foi um choque para aqueles preocupados com o consumo de 

energia limpa. O ministro de Minas e Energia, Wellington Moreira Franco, 

abriu mão do carro elétrico que tinha à disposição. Apontado como símbolo 

de energia limpa e renovável, o carro é silencioso, moderno e não poluente. 

Mas não parece combinar com um governo fóssil, voltado para o passado — 

nas práticas e nas escolhas de quadros. Em abril, assim que chegou à pasta 

responsável por cuidar da eletricidade no Brasil — e também de petróleo e 

mineração —, o ministro abandonou o automóvel elétrico fornecido pela maior 

hidrelétrica do país, a de Itaipu. Moreira Franco trocou a Secretaria Geral da 
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Presidência da República, sediada no Palácio do Planalto, por uma vaga na 

Esplanada dos Ministérios em meio a uma reforma ministerial forçada pelas 

eleições de outubro. O antigo titular de Minas e Energia, Fernando Coelho 

Filho (DEM), deixou o posto para concorrer a uma vaga na Câmara dos 

Deputados por Pernambuco. Desde junho de 2017, Coelho Filho andava em 

Brasília a bordo de um Renault Fluence, de cor preta, movido a eletricidade. 

O carro mereceu festa de “inauguração” na porta do Ministério de Minas e 

Energia (MME), com a presença de autoridades do setor elétrico. O 

presidente da Eletrobrás, Wilson Ferreira Júnior, estava lá, radiante. É que o 

carro foi repassado ao governo por Itaipu, controlada pela estatal — que tem 

uma frota de veículos elétricos, de carros de passeio a avião. O comunicado 

oficial elencava as vantagens do carro agora desprezado por Moreira Franco. 

“Além de não poluir o ambiente, um detalhe vai chamar a atenção do ministro: 

o silêncio. O motor elétrico não produz ruído”, dizia.  

No dia da inauguração, houve festejos em torno do primeiro veículo elétrico 

a ser usado como carro oficial por um representante do Poder Executivo em 

Brasília. Quando chegou ao ministério, porém, Moreira trouxe junto seu carro 

particular, um veículo tradicional, movido a gasolina. O automóvel elétrico 

está na garagem do ministério. ” (sic)... (Ambiente Energia, 20 de ago. 2018). 

 

 De um lado pode-se inferir, que a fonte fóssil, é responsável por 

envolver muitas obras e gastos públicos, talvez a razão dos políticos se interessarem 

tanto por uma empresa energética que movimenta bilhões de reais e possui uma 

cadeia firme de consumidores e que lhes proporcionou os maiores desvios de 

recursos públicos de que se tem notícia na história recente da humanidade. 

E para agravar o quadro, ainda há esforços descabidos de explorar 

reservas de altíssimo custo, em águas profundas, que já não fazem sentido, pois os 

custos envolvidos e os problemas gerados vão na contramão de países com visão 

ambiental.  

Este tipo de investimento poderia ser melhor aproveitado para energia 

proveniente de fonte renovável e limpa. Os gestores precisam se movimentar e gerar 

medidas acertadas, assim o potencial de energia solar do Brasil poderá ser 

melhorado. 

O gráfico da figura 16, elaborado pela World Energy (2016), mostra 

como está a distribuição da capacidade solar instalada em várias regiões do planeta.  

 

 

https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/08/um-governo-fossil-ministro-de-minas-e-energia-abre-mao-carro-eletrico/34579
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Figura 16 - Capacidade solar instalada por região. Total de 318,43 GW. 

Fonte: World Energy, <https://www.worldenergy.org/>, traduzido e adaptado pelo autor. 
 

Note que o Brasil está inserido na estatística da América Latina e Caribe, 

e o total em Gigawatts, em termos globais para a região é pouco expressivo. 

Essas agências e órgãos envolvidos com energia fazem suas projeções, 

mas em todos os gráficos observados, percebe-se um ponto em comum: trata-se do 

crescimento exponencial global da energia solar, veja figura 17. 

Este crescimento, como dito anteriormente, se deve a políticas públicas 

e tributos diferenciados nos vários territórios do globo. No Brasil, os gestores ainda 

não tomaram decisões firmes e diferenciadas para implementar políticas públicas que 

incentivem de fato o consumidor a possuir seus painéis solares instalados, gerando 

sua própria energia e aliviando os investimentos do governo em energia. 

Os gestores precisam se conscientizar que energia e desenvolvimento 

estão relacionados. Há uma rápida necessidade de elaboração e aprovação de 

projetos de lei que incentivem a adoção em larga escala da energia solar, de veículos 

elétricos e dos produtos que compõem a chamada cadeia fotovoltaica. 

Este trabalho trata da energia fotovoltaica, mas se houver também 

incentivo aos painéis solares térmicos, aqueles usados para aquecimento de água, 

que possuem um payback muito mais rápido que o painel solar fotovoltaico, o sistema 

elétrico poderia ter seu horário de ponta muitíssimo aliviado e investimentos em usinas 

centralizadas postergados. 

 

 

 

 

https://www.worldenergy.org/data/resources/resource/solar/
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Somente no final de 2017 o Brasil rompeu a barreira de 1 GW instalado, 

ficando atrás de vários países. O país ainda está fora das estatísticas mundiais de 

energia solar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 17 - Crescimento exponencial global de energia fotovoltaica em GW. 

Fonte: Wikipedia, 2018. <https://en.wikipedia.org/>. 
 

2.3 A ENERGIA SOLAR NO BRASIL 

 

O início da pesquisa de energia solar no Brasil começou na década de 

1950. Partiu-se pesquisando o silício cristalino e depois filmes finos, porém essas 

foram descontinuadas (PINHO; GALDINO, 2014). 

De acordo com a Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE, 2012) o 

Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de quartzo de qualidade, mineral de 

onde o silício é extraído; o país é capaz de beneficiar o silício até o grau metalúrgico, 

porém o silício de grau solar, que é o utilizado na fabricação das células solares e 

módulos solares, ainda está em produção de laboratório, na PUC-RS. 

Deixando de lado temporariamente nossas deficiências tecnológicas, 

precisamos olhar para o futuro, onde nossa principal fonte de energia renovável, a 

hidráulica, tem sofrido com crises hídricas setoriais. A diversificação da matriz 

energética elétrica é essencial para que se possa continuar a superar a deficiência 

energética e continuar o progresso.  

Energia e progresso são binômios. Inserir em nossa matriz energética a 

energia solar fotovoltaica é imperativo, mas outras fontes também devem ser levadas 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_photovoltaics/
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em consideração, exemplos como a energia solar térmica, a heliotérmica, a eólica e 

possivelmente as Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHRs). 

As usinas solares heliotérmicas (fig.18) e as UHRs (figs. 19 e 20) são 

verdadeiras baterias, capazes de armazenar energia fora do horário de maior 

consumo e injetar a energia no horário de maior consumo, a exemplo do que fazem 

as termelétricas atualmente, que tem custo muito elevado, e nos conduzem às 

bandeiras tarifárias, nossa velha conhecida, responsável por onerar nossa fatura de 

energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Usina solar heliotérmica. 

Fonte: Ofrioquevemdosol. 2018, <http://ofrioquevemdosol.blogspot.com/>. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Usina hidrelétrica reversível, esquema de funcionamento. 

Fonte: Eletronorte, Seminário Técnico sobre Usinas Hidrelétricas Reversíveis, 11 nov. 2014. 
<http://www.eln.gov.br/>. 

 

 

 

 

 

http://ofrioquevemdosol.blogspot.com/
http://www.eln.gov.br/opencms/export/sites/eletronorte/seminarioTecnico/apresentacoesTecnicas/AP_Brasilia_Mirian_Zuculin_Paulo.pdf
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Figura 20 - Usina hidrelétrica reversível. 

Fonte: <https://www.ambienteenergia.com.br/>. 

 

De acordo com a o MME e a EPE, no documento Resenha Energética 

Brasileira, edição de 2017, ano base 2016, tomando-se como referência as Toneladas 

Equivalentes de Petróleo (TEP), o consumo de energia por fonte no Brasil está 

distribuído conforme a tabela 2.  

Analisando-se a tabela 2, pode-se concluir de imediato que há uma 

necessidade urgente de se reduzir a dependência das fontes fósseis e migrar para 

fontes renováveis. Embora o país, globalmente seja um dos países que possuem uma 

significativa matriz elétrica renovável, baseada em maior parte na hidroeletricidade, a 

dependência das fontes fósseis é muito elevada, conforme mostra a tabela 2. 

 

  
mil tep 

_________________ 

Variação 
 

CLAS. FONTE  

  2016 2017 2017/2016 (%) 

05 Derivados de Petróleo 106.234 107.284 1,0 

04 Gás Natural 18.868 19.111 1,3 

03 Carvão Mineral 11.917 12.886 8,1 

02 Eletricidade 44.820 45.238 0,9 

01 Bioenergia 73.709 75.491 2,4 

Total  255.547 260.010 1,7 

Tabela 2 - Consumo de Energia Final por Fonte. Adaptado pelo autor. 

Fonte: <https://www.ambienteenergia.com.br/>. 

 

 

 

https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/04/usinas-hidreletricas-reversiveis-perspectivas-para-o-setor-eletrico-brasileiro/33991
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2018/04/usinas-hidreletricas-reversiveis-perspectivas-para-o-setor-eletrico-brasileiro/33991
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Caso os futuros governos do Brasil tenham intenção firme de contribuir 

com a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa, será necessário 

investir massivamente para mudar a atual significância das fontes fósseis dentro da 

matriz energética brasileira. A saída óbvia é a fonte solar. Atualmente se observa, 

através dos leilões de energia, que está havendo uma redução de custos, tornando o 

MWh de energia solar mais competitivo do que o MWh de energia eólica. 

Um dos grandes obstáculos enfrentados pelas energias eólica e solar 

fotovoltaica é o fato de essas não poderem ser armazenadas a baixos custos e 

injetadas no Sistema Elétrico no horário desejado ou no horário de maior consumo, 

conhecido por horário de ponta (H.P.). 

Para que seja possível começar o armazenamento da energia solar e 

proporcionar seu uso em maior escala, uma alternativa pode ser a carga da bateria 

dos futuros veículos elétricos fora do horário de ponta para posterior uso. Com essa 

atitude, teríamos dois fatores favoráveis: o primeiro a redução da emissão de gases 

provenientes da fonte fóssil, incentivando o cumprimento das metas de emissão, e o 

segundo, investindo na fonte renovável de energia solar, com respectivo investimento 

no armazenamento solar através das baterias automotivas de veículos elétricos. 

Para se conseguir tal intento, é preciso viabilizar o veículo elétrico no 

Brasil, com redução de impostos e políticas públicas, até que esta indústria atinja um 

grau de maturidade, onde o mercado se torne autossustentável.  

É necessário diversificar a matriz energética com seriedade, deixando 

de lado o pensamento que representa um governo fóssil. 

 

 

2.4 TENDÊNCIAS DA ENERGIA SOLAR NO BRASIL 

 

No Brasil, de acordo com pesquisas realizadas, 89% dos brasileiros 

querem gerar energia renovável em casa (Ibope Inteligência, 2017), mas a geração 

distribuída representa menos de 0,01% do atendimento da demanda atual. 

Outra pesquisa aponta que 79% dos brasileiros querem instalar energia 

solar fotovoltaica em casa, se tiver acesso a financiamento competitivo (DataFolha, 

2016), mas as condições cobradas pelas instituições financeiras inviabilizam este 

investimento. 
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A fonte de pesquisa DataSenado em 2015 mostrou que 85% dos 

brasileiros apoiam mais investimentos públicos em energias renováveis. 

Por outro lado, a ABSOLAR, constatou, através de pesquisas no setor, 

que o financiamento é visto como o maior gargalo de mercado por mais de 75% das 

empresas do setor solar fotovoltaico (ABSOLAR, 2017). 

Como exposto anteriormente neste texto, o Brasil foi um dos signatários 

do acordo de Paris e por força de lei, somos obrigados a cumprir parte do acordo, cuja 

meta é atingir 23% de fontes renováveis além da energia hídrica até 2030 (energia 

solar, eólica e biomassa) e, transcrevo o decreto nº 9.073, de 5 de junho de 2017, que 

diz: 

“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e 

 

Considerando que a República Federativa do Brasil celebrou o Acordo de 

Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 

em Paris, em 12 de dezembro de 2015, e o firmou em Nova Iorque, em 22 de 

abril de 2016; 

 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Acordo, por meio do 

Decreto Legislativo nº 140, de 16 de agosto de 2016; e 

 

Considerando que o Governo brasileiro depositou, junto ao Secretário-Geral 

das Nações Unidas, em 21 de setembro de 2016, o instrumento de ratificação 

do Acordo, e que este entrou em vigor para a República Federativa do Brasil, 

no plano jurídico externo, em 4 de novembro de 2016;   

 

DECRETA:  

 

Art. 1º Fica promulgado o Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, celebrado em Paris, em 12 de 

dezembro de 2015, e firmado em Nova Iorque, em 22 de abril de 2016, anexo 

a este Decreto.  

 

Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam 

resultar em revisão do Acordo e ajustes complementares que acarretem 

encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do 

inciso I do caput do art. 49 da Constituição.   
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 5 de junho de 2017; 196º da Independência e 129º da República”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Compromisso da redução de emissões de gases de efeito estufa. 

Fonte: Ministério de Meio Ambiente, 2016, gráfico ABSOLAR. 

 

A ANEEL, através de sua Superintendência de Regulação dos Serviços 

de Distribuição (SRD), em sua na NT n° 0017/2015–SRD/ANEEL, de 13/04/2015, 

analisa cenários para a GD, e em uma das simulações, o cenário IV, mostra que para 

cada Real investido, há um retorno de 3,8 vezes o valor do investimento, veja figura 

22. 

Certos fatores devem ser observados. Por exemplo, o cenário 

econômico é influenciado pelas resoluções da ANEEL que são os marcos regulatórios 

e leis vigentes no momento. É necessário analisar este cenário e verificar se o mesmo 

é favorável a um dado tipo de investimento, mesmo que este pareça favorável. 

Os benefícios aos consumidores são questionados por determinados 

setores que se julgam prejudicados por decisões tomadas pela ANEEL e por órgãos 

governamentais. 

A ABRADEE, associação brasileira de distribuidores de energia elétrica 

é um desses exemplos, que com suas estatísticas, dizem que há um impacto 

econômico maior do que aquele analisado pela ANEEL, alegando perda de receitas 

das distribuidoras, maiores do que aquelas apresentadas pela ANEEL, que são 

baseadas em relatórios gerenciais de ligações das Unidades Consumidoras. 
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Figura 22 - Cenário IV, saldo positivo de 3,8 vezes o valor investido. 

Fonte: Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL, gráfico ABSOLAR. 

 

Uma das alegações da ABRADEE é que existe subsídio cruzado 

implícito nas resoluções ANEEL, e a ANEEL não aponta a data de finalização dos 

subsídios.  

A ABRADEE (2018) afirma que o sistema de compensação de energia 

elétrica (SCEE), da forma como está não remunera adequadamente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição, a TUSD às concessionárias. 

Esta afirmação é controversa, pois de acordo com a RN 414/2010 da 

ANEEL, o artigo n.º 98 da RN diz: 

“Art. 98.  O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao 

faturamento mensal de consumidor responsável por unidade consumidora do grupo 

B, é o valor em moeda corrente equivalente a: 

I – 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores; 

II – 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou 

III – 100 kWh, se trifásico...”. 

Em suma para as tarifas do Grupo B, de baixa tensão, existem esses 

valores mínimos que são cobrados pela distribuidora independentemente de o 

consumidor utilizar ou não a energia elétrica. O custo de disponibilidade do sistema 

elétrico é cobrado para o sistema monofásico, bifásico ou trifásico em baixa tensão e 

no sistema de média tensão é cobrado pela demanda contratada. 

Essa é uma remuneração constante para o prosumidor e ele não escapa 

deste custo, razão que a argumentação da ABRADEE é questionável. 
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Ainda, de acordo com a ABRADEE, a RN 687/2015 da ANEEL 

potencializou o crescimento da GD sem tratar a fonte de recursos dos subsídios, 

conforme discutido no Seminário Internacional de Geração Distribuída na ANEEL, em 

20 de junho 2018. 

A ABRADEE afirma que houve “elisão tarifária” de vários consumidores 

pagantes da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição para o sistema de compensação 

de energia elétrica (SCEE), devido a RN 687/2015. 

A ANEEL, através da resolução 786/2017, acertou este equivoco, 

impedindo determinados consumidores a continuar a migração para o SCEE, como 

esclarece em seus parágrafos §1º e §2º, transcritos a seguir: 

“...§1º É vedado o enquadramento como microgeração ou minigeração 

distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, 

concessão, permissão ou autorização, ou tenham entrado em operação 

comercial ou tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da 

CCEE ou comprometida diretamente com concessionária ou permissionária 

de distribuição de energia elétrica, devendo a distribuidora identificar esses 

casos. 

 

§2º A vedação de que trata o §1º não se aplica aos empreendimentos que 

tenham protocolado a solicitação de acesso, nos termos da Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST, em data anterior a publicação deste regulamento. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação...” 

 

Este fato foi verificado pela ABRADEE e a entidade reconhece que a 

ANEEL através da RN 786/2017 ajustou a distorção gerada pela RN 687/2015. 

No final de 2017 e início de 2018, o Brasil rompeu a barreira de 1 GW 

de capacidade instalada de energia solar fotovoltaica, conectado ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN). Este número refere-se tanto a Geração Distribuída como a 

Geração Centralizada (ABSOLAR, 2018).  

Para o final de 2018, a ABSOLAR acredita e projeta que a capacidade 

instalada de energia solar fotovoltaica acumulada irá mais que dobrar e chegar perto 

de 2,4 GW de capacidade instalada acumulada em operação no país.  

A ABSOLAR estima que um total de 1,25 GW será instalado em 2018, 

com 1.100 MW provenientes de usinas fotovoltaicas centralizadas e 150 MW de 

projetos distribuídos, num cenário bastante otimista se confrontado com as projeções 

da ANEEL. 
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No Brasil houveram fatores positivos nos marcos legais e regulatórios, 

incentivos fiscais e novas linhas de financiamento, entre outros, que estão apontando 

para um mercado em franco crescimento e expansão, principalmente quando se 

verifica os constantes aumentos nos custos da energia elétrica. 

A Empresa de Pesquisa Energética, de acordo com seu plano decenal 

PDE2026, estima que a capacidade instalada acumulada saltará de 13,3 GW para 

16,8 GW até 2026, num cenário otimista. Tratando-se de novas instalações, este 

crescimento significa um crescimento médio anual variando entre 1 GW e 2 GW a 

partir de 2020. 

A ABSOLAR considera esses números da EPE como uma estimativa 

baixa e uma projeção conservadora, e recomenda uma meta nacional de Geração 

Fotovoltaica de pelo menos 30 GW até 2030. 

Para um cenário de dez anos, o autor acredita ser possível elencar 

algumas ações e desafios que podem incentivar o crescimento da energia fotovoltaica 

no Brasil, que são: 

 

1. Leilões de Energia; 

2. Estabelecer subsídios temporários até a maturidade do mercado. 

3. Desenvolver a cadeia de fabricantes e fornecedores; 

4. Incentivar o uso em massa de veículos elétricos; 

5. Realizar capacitação tecnológica em escolas técnicas e universidades; 

6. Fortalecer os marcos regulatórios e legais; 

7. Aperfeiçoar o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (Net 

Metering). 

 

2.5 O DESPONTAR DE NOVAS TECNOLOGIAS 

 

A energia solar continua em franco desenvolvimento, e as pesquisas 

mais promissoras concentram-se no aumento da eficiência dos painéis fotovoltaicos. 

Essas pesquisas mostram que em médio prazo os painéis poderão chegar a mais de 

50% de eficiência, com células solares de junção múltipla. Dados de 2009, do 

Laboratório de Energia Renovável do Estados Unidos, afirmam que é possível ainda 

elevar a eficiência das células solares para algo entre 45 e 50%, mediante o uso de 

materiais de maior qualidade e, eventualmente, adicionando uma quarta junção à 
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célula solar, o que será mais do que o dobro das melhores células fotovoltaicas 

disponíveis comercialmente na atualidade (Site Inovação Tecnológica, 2009). 

O gráfico da figura 23 mostra as tradicionais células de silício cristalino, 

tecnologias de filme fino, células de junção múltipla e novas tecnologias emergentes. 

Note que neste gráfico de abril de 2017, tecnologias como as células de 

junção múltipla, em laboratório já alcançavam 46% de eficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Evolução na eficiência das células fotovoltaicas de 1976 até abril de 2017. 

Fonte: National Renewable Energy Laboratory (NREL, abr. 2017), Golden, CO, United States 
Department of Energy. 
 

Uma célula solar desenvolvida recentemente por cientistas de acordo 

com o site Futurism.com (2017), provavelmente irá em breve compor os painéis 

solares, pois já atingem 44,5% de eficiência. As células mais eficientes atuais estão 

em apenas 25%.  Estas células, empilham várias camadas de hardware, cada uma 

dedicada a uma faixa do espectro solar, veja adiante a figura 25. 

Esta tecnologia usa impressão por transferência, tecnologia onde foi 

possível que se montem os componentes com alto grau de precisão. Para otimizar 

estas células, foi utilizado um material derivado de substratos de antimoneto de gálio 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden,_Colorado
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Energy
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Energy
https://futurism.com/scientists-may-have-just-created-the-most-absorbent-solar-cell-ever/
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(GaSb), que são utilizados em lasers infravermelho e fotodectores e são capazes de 

absorver os componentes de interesse da luz solar direta. 

De acordo com Matthew Lumb, principal autor do estudo, ele afirmou 

que: “nosso novo dispositivo é capaz de liberar a energia armazenada nos fótons de 

longo comprimento de onda, que são perdidos nas células solares convencionais e, 

portanto, fornece um caminho para a realização da última geração de energia solar 

de célula de junção múltipla" (Futurism.com, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Evolução na eficiência das células fotovoltaicas, laboratório de campo. 

Fontes: WARD, Tom. GOHD, Chelsea. Futurism.com (2017). 

 

Estas células permitem maximizar a quantidade de energia, 

aproveitando ao máximo as células solares. 

Dobrando-se a eficiência, é possível se produzir o dobro de energia ou 

reduzir a área dois painéis pela metade o que representa um ganho extraordinário e 

uma perspectiva muito maior de aplicação dos painéis solares. 

Esta tecnologia irá baratear o custo da energia solar no mundo todo, 

tornando a energia solar a maior candidata a substituir as fontes fósseis e pode se 

tornar uma fonte de energia verde capaz de ajudar nosso planeta (e nós) a sobreviver 

ao dano que causamos. 
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Figura 25 - Espectro da Célula Solar, traduzido e adaptado pelo autor. 

Fontes: WARD, Tom. GOHD, Chelsea. Futurism.com (2017). 

 

As pesquisas que procuram viabilizar a geração distribuída para que a 

energia solar se comporte como uma fonte de energia contínua encontram-se em 

andamento. As novidades surgem ano após ano e, há algum tempo, pesquisadores 

da Universidade de Harvard, EUA, verificam a possibilidade da aplicação industrial 

das chamadas baterias de fluxo orgânico, que atualmente encontram-se nos 

laboratórios.  

Este tipo de bateria, figura 26, é uma bateria estacionária, porém 

diferente das baterias estacionárias comuns, o eletrólito, que é a parte líquida, não é 
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guardado dentro da bateria e sim em tanques, o que elimina o limite de carga comum 

a esse tipo de bateria.  

Com o tanque externo será possível se armazenar uma quantidade 

enorme de energia proveniente das fontes renováveis eólica e solar, transformando-

as em fontes firmes de energia, ou seja, disponíveis a qualquer hora do dia, injetando-

se essa energia de forma constante na rede elétrica. 

O desenvolvimento desta bateria foi possível graças à criação de um 

composto orgânico, que possui uma vida útil longa, a nova molécula foi desenvolvida 

pelo Professor Roy Gordon, e é chamada de molécula Matusalém, que é uma 

molécula de quinona modifica, que conforme explica o professor, é uma molécula 

natural abundante que integra processos biológicos como a fotossíntese e a 

respiração celular (Site Inovação Tecnológica, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Baterias de fluxo orgânico. A da direita é chamada de quinona Matusalém. 

Fontes: Site Inovação Tecnológica (2018) e Eliza Grinnell/Harvard SEAS. 
 

Como dito, as pesquisas não param e recentemente Radwanul Siddique, 

do Instituto de Tecnologia Karlsruhe, na Alemanha, utilizando-se da técnica de 

biomimética, conseguiu reproduzir nanoestruturas das asas da borboleta Pachliopta 

aristolochiae (figura 27), que tem nanofuros e ajudam na absorção da luz num 

espectro mais amplo, de forma mais eficiente que em superfícies lisas.  

A técnica de perfuração das células solares, para criação dos nanofuros 

é compatível com as técnicas de fabricação usadas pela indústria, facilitando sua 

adoção (Site Inovação Tecnológica, 2018).  

A aplicação dessa técnica está sendo reproduzida em células solares 

comuns de silício, o que representa um ganho de 200% de na absorção da luz.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicn7z9g5_dAhUMlJAKHduXBtkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=bateria-de-fluxo-organica&id=010115140121&psig=AOvVaw3YHzXAa7JGRWYVG63LnIyY&ust=1536070851259140
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqqsGPhJ_dAhUFC5AKHW93AXkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=bateria-matusalem-armazena-energia-verde-decadas&id=010115180727&psig=AOvVaw3YHzXAa7JGRWYVG63LnIyY&ust=1536070851259140
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Entretanto, somente parte da luz pode ser traduzida como eficiência 

energética, pois parte do espectro se tornará calor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Nanoestruturas da asa da borboleta que foram copiadas nas células solares, aumentando 
a absorção de luz em 200%. 

Fontes: Site Inovação Tecnológica (2018) e Radwanul H. Siddique (KIT/Caltech). 
 

Outra tecnologia promissora, foi desenvolvida e está sendo aprimorada 

por Tang Qunwei e seus colaboradores na Universidade Oceânica da China, no 

Instituto de Ciências dos Materiais e Engenharia, denominada de Long Persistence 

Phosphor, em tradução livre, Fósforo de Longa Persistência (LPP).  

A tecnologia LPP, de acordo com o resumo do trabalho acadêmico de 

Tang Qunwei, trata-se de um projeto racional de fabricação para células solares 

sensibilizadas por corantes para todos os climas, adaptadas com materiais de fósforo 

de longa persistência, produzindo uma eficiência de conversão fotoelétrica 

maximizada de 8,86% sob luz solar simulada e até 26% no escuro, veja figura 28, 

ilustrando o LPP inserido na camada da célula. 

A tecnologia LPP armazena a energia solar não absorvida e próxima ao 

infravermelho, permitindo que se gere energia durante o dia e durante a noite de forma 

contínua.  Também armazena a energia solar em condições de pouca luminosidade 

por exemplo em dias chuvosos, com nevoeiro ou bruma. 

Este é mais em exemplo de tecnologia promissora, ou seja, a partir das 

tecnologias em desenvolvimento, estamos caminhando para uma eficiência sem 

precedentes para a energia solar.  A partir desses avanços, é possível tomar decisões 

 

 

 

https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AQunwei%20Tang
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para investir, sabendo-se que a energia fotovoltaica é um caminho sem volta e é uma 

energia limpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Camadas da Célula Solar contendo LPP. 

Fonte: Electronic Supplementary Material (ESI) for ChemComm at © The Royal Society of Chemistry 
Journal (2017). 

 

Para finalizar, veja no final de 2017 na tabela 3, as tecnologias 

disponíveis para células solares por ordem de eficiência. 

 

Clas. Célula Solar Eficiência % (2017) 
10 Célula Solar Orgânica 11,50 

09 Células Sensíveis a Corantes (Dye Sensitized Cells) 11,90 

08 Célula de Peroviskita 22,10 

07 Célula de Silício Policristalino 21,70 

06 Célula de Telureto de Cádmio (CdTe) 22,10 

05 Célula de Cobre-Índio-Gálio-Selênio (CIGS) 22,60 

04 Células de Silício Monocristalino 27,50 

03 Célula Solar de Arsenieto de Gálio (GaSa) 28,80 

02 Célula de Junção Múltipla não Concentrada 38,80 

01 Célula de Junção Múltipla Concentrada 46,00 

Tabela 3 - Eficiência das células solares, (nov. 2017), elaborado pelo autor. 

Fonte: <http://synergyfiles.com/>, (2017). 
 

A tabela 4 na sequência mostra as tecnologias disponíveis para módulos 

solares por ordem de eficiência. 

 

 

 

 

 

 

http://www.synergyfiles.com/
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Clas. Módulo Solar Eficiência % (2018) 
07 Upsolar - UP-M315M 19,40 

06 Sunpreme - GxB 380 SM Bifacial Smart Module 19,50 

05 Panasonic HIT panels – N330 HIT 19,70 

04 LG Solar- High NeON R Module 21,10 

03 Sunpower-Monocrystalline-X21-345 21,50 

02 Alta Devices-Multijunction-Gen4 26,00 

01 Spectrolab-Multijunction-NeXt Triple junction 29,50 

Tabela 4 - Eficiência dos módulos, (set. 2018), elaborado pelo autor. 

Fontes: <http://synergyfiles.com/>, <http://www.altadevices.com/>, <http://www.nrel.gov/>, 
<http://www.solarreviews.com/>, <http://www.upsolar.com/>, <http://www.lg-solar.com/>, 
<http://www.ise.fraunhofer.de/>, <http://www.spectrolab.com/>. 

 

3 TIPO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

3.1 SISTEMAS ISOLADOS 

 

3.1.1  Definição 

 

Um sistema fotovoltaico isolado, também conhecido como autônomo é 

um sistema que não está conectado à rede de distribuição elétrica da concessionária 

de energia. Esses sistemas normalmente encontram-se longe da rede elétrica, por 

esta razão não estão conectados. Alguns desses sistemas não são conectados à rede 

por razões técnicas. Esses sistemas, no jargão técnico, também são conhecidos como 

sistemas off-grid, que em português significa fora da rede elétrica. 

Normalmente esses sistemas são aplicados em áreas rurais, áreas 

indígenas, em antenas de telecomunicações, iluminação pública, repetidores de sinal, 

internet rural, sinalizadores e outros usos. 

Para exemplificar um sistema isolado, tem-se a ilha de Fernando de 

Noronha. Lá está sendo construído um grande gerador fotovoltaico isolado, cujo 

objetivo no futuro será de fornecer autonomia a toda a ilha, que é um paraíso 

ecológico, mas que em contraste, atualmente utiliza óleo diesel para a geração 

elétrica. 

Um sistema isolado pode receber energia de geradores solares, eólicos, 

geradores baseados em biomassa, geradores diesel e outros. 

 

https://www.solarreviews.com/manufacturers/lg-solar/
http://synergyfiles.com/
http://www.altadevices.com/
http://www.nrel.gov/
http://www.solarreviews.com/
http://www.upsolar.com/
http://www.lg-solar.com/
http://www.ise.fraunhofer.de/
http://www.spectrolab.com/
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3.1.2  Desenho e diagrama 

 

No diagrama esquemático da figura 29, temos um sistema isolado, onde 

a energia é captada pelo painel solar, que por sua vez é interligada a um controlador 

de carga, cuja função é carregar as baterias do sistema fotovoltaico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Representação de um sistema off-grid ou isolado. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Além de carregar, o controlador de carga (ou regulador de carga), evita 

que haja sobrecarga ou descarga excessiva nas baterias, o que pode comprometer a 

vida útil das baterias. O controlador de carga faz constantemente a leitura da tensão 

que vem dos painéis fotovoltaicos, mantendo-a num valor que não exceda o valor 

suportado pelas baterias, aumentando a vida útil das baterias.  

Outra importante função do controlador é manter a energia otimizada do 

painel fotovoltaico no MPPT (Maximum Power Tracking Point) ou Seguidor do Ponto 

de Máxima Potência (SPMP). Neste ponto, o de máxima potência, o painel tem o 

melhor desempenho energético.  

Uma saída do controlador de carga é ligada às baterias e outra saída é 

ligada ao inversor. 

A saída que vai para o inversor, leva a tensão e corrente proveniente da 

bateria. O inversor transforma essa tensão e corrente elétrica contínua em tensão e 

corrente elétrica alternada.  
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A tensão e corrente elétrica contínua é o tipo que é encontrada nas 

baterias automotivas, em pilhas e nos painéis solares.  

A tensão e corrente elétrica alternada é aquela comumente encontrada 

nas tomadas de residências, indústrias e comércio, sendo o tipo mais utilizado nos 

aparelhos elétricos. 

O inversor por sua vez é conectado a um quadro elétrico, onde fornecerá 

a energia aos circuitos elétricos e tomadas, que alimentarão os aparelhos elétricos.  

 

3.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A REDE 

 

3.2.1  Definição  

 

Um sistema fotovoltaico conectado, conhecido como sistema on-grid no 

jargão técnico, é um sistema que é ligado à rede de distribuição elétrica da 

concessionária. O GRID nada mais é do que o termo em inglês para a REDE elétrica 

que compõe uma cidade, veja a figura 30, que mostra simplificadamente um GRID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Representação de um GRID ou REDE elétrica de uma cidade.  

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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Os sistemas on-grid são os mais comuns, em se tratando de energia 

solar fotovoltaica, e normalmente os geradores fotovoltaicos injetam diretamente a 

energia no GRID, daí resulta-se o nome on-grid ou ligado na rede elétrica. 

Os sistemas conectados à rede estão presentes em quase todos os 

locais: edificações públicas, residências, edifícios comerciais, industriais, etc.  

 

3.2.2  Desenho e Diagrama 

 

Um sistema (edifícios, indústrias, etc.) conectado à rede pode receber 

energia de geradores solares fotovoltaicos, exemplo o da figura 31, mas também pode 

receber de geradores eólicos, geradores a partir de biomassa, geradores diesel entre 

outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Representação de um sistema on-grid (gerador fotovoltaico). 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

O funcionamento do gerador fotovoltaico da figura 31 é bastante 

semelhante ao apresentado no tópico anterior, o off-grid, porém não há necessidade 

de existir o controlador de carga e baterias, pois a energia vinda dos painéis é injetada 

pelo inversor diretamente na rede elétrica, que neste caso tem a mesma função da 

bateria. 

Os painéis solares recebem a energia e transformam essa energia em 

tensão e corrente elétrica contínua. Essa tensão e corrente é conduzida através de 
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cabos elétricos até uma caixa chamada de String Box, que nada mais é do que um 

quadro de proteção elétrico, similar a um quadro de disjuntores.  

A String Box é composta de disjuntores de corrente contínua, fusíveis e 

dispositivos de proteção contra surtos, conhecidos como DPS, que são para-raios de 

baixa tensão.  

Por sua vez, a String Box é ligada, através de sua fiação elétrica ao 

inversor, que irá transformar a tensão e corrente elétrica contínua em tensão e 

corrente elétrica alternada. A tensão e corrente elétrica alternada é a forma utilizada 

pela maioria dos aparelhos elétricos. 

A principal diferença do sistema on-grid e off-grid é que, no sistema on-

grid, a energia é injetada diretamente num quadro de disjuntores em um circuito 

específico neste quadro (fig. 31). Este circuito distribuirá a energia a ser consumida 

dentro da edificação.  

Este mesmo circuito é interligado a um medidor bidirecional da 

concessionária de energia elétrica, cuja função será medir a diferença entre a energia 

produzida pelo gerador fotovoltaico e a energia consumida pela edificação.  

Se o gerador solar produzir mais energia do que a edificação for capaz 

de consumir, esta energia será computada no medidor da concessionária como 

créditos de energia excedente para o consumidor, que terá direito ao uso dessa 

energia excedente quando está lhe for necessária. 

 

3.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS HÍBRIDOS 

 

3.3.1  Definição 

 

O sistema fotovoltaico híbrido ou gerador fotovoltaico híbrido é uma 

combinação dos dois sistemas, do sistema on-grid e do off-grid, e pode-se dizer que 

tecnicamente é a melhor combinação dos dois. 

Diferentemente dos anteriores, este possui a capacidade de poder 

carregar as baterias, e se o sistema for dimensionado para gerar energia excedente, 

ainda poderá gerar créditos de energia para o consumidor. 

Este tipo de sistema pode ser utilizado durante a noite para gerar a 

energia a ser consumida, independentemente de estar ou não conectado na 
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concessionária de energia. É como se fosse uma fonte de energia ininterrupta, um 

nobreak on-line, disponível para qualquer horário. 

 

3.3.2 Desenho e Diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Representação de um sistema híbrido (gerador fotovoltaico híbrido). 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Este tipo de sistema pode ser usado como sistema redundante de 

energia, ou seja, ele possui duas fontes.  

Uma fonte gerada a partir das baterias, que fornecem a energia para o 

inversor, durante horários em que o gerador fotovoltaico não está produzindo.  

A outra fonte durante o dia, com a energia proveniente do gerador 

fotovoltaico. 

A desvantagem deste sistema híbrido ainda é o custo das baterias 

solares, pois estas ainda são caras.  

Apenas a título de informação, uma bateria para uma residência média, 

que possua um consumo aproximado de 950 Kwh mensais, uma média diária de 31,6 

Kwh/dia, precisará, por exemplo de duas baterias modelo Tesla Powerwall para 7 

Kw/13,5-kWh de capacidade, veja figura 33. Cada uma custa nos EUA sem impostos, 

o valor de US$ 5.900,00 (abril, 2018).    

Importar uma bateria dessas para o Brasil atualmente torna-se proibitivo. 

Se computar os impostos incidentes, provenientes de um governo que não incentiva 
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a energia limpa como deveria, o valor final, colocando-se o custo Brasil chegará a no 

mínimo 50 % a mais do que o valor na origem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Bateria solar Tesla Powerwall, 2 unidades, custo de US$ 11.800,00 (abr. 2018). 

Fonte: Site Tesla, <https://www.tesla.com/powerwall/>. 

 

4 PROJETO BÁSICO DE UMA MICROGERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Nos tópicos adiante serão apresentados os elementos básicos para se 

ampliar o conhecimento do leitor, mostrando-lhe como iniciar a compor um projeto 

básico de uma micro e de uma miniusina solar.  Primeiramente será feito um projeto 

preliminar onde será possível estimar um pré-dimensionamento e depois serão feitas 

as compensações para se adequar a um projeto real. 

Como explicado anteriormente, o objetivo será auxiliar o gestor ou leitor 

na tomada de decisão, sempre tendo em mente que, tais tópicos são iniciais e estão 

longe de esgotar o assunto. Porém será apresentado ao gestor ou leitor o básico sobre 

o assunto, numa linguagem tentando evitar excesso de tecnicismo. 

Neste projeto básico serão abordados os elementos para a concepção 

de dois modelos de usinas fotovoltaicas, sendo uma delas com potência menor do 

que 10 KWp, considerada uma microusina (micro ≤ 75 KW), outra usina com potência 

próxima a 1 MWp, considerada miniusina (mini > 75 KW), também de pequeno porte, 

ambas com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra e os serviços a 

serem executados. 

Serão efetuados estudos técnicos preliminares, no sentido de se 

verificar a viabilidade técnica do local para a instalação. Feito isso, serão realizados 

os cálculos necessários, levantamento de materiais, confecção de diagramas, 

levantamento de custos, estudo do retorno do investimento, dentre outros assuntos 

 

https://www.tesla.com/powerwall/
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pertinentes.  O fluxo de trabalho, resumidamente está apresentado no diagrama de 

blocos a seguir. 

Fluxo resumido de trabalho para o projeto da microusina fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Fluxo resumido para microusina fotovoltaica. Elaborado pelo autor. 
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Ao final deste projeto, o gestor ou leitor será capaz de entender os 

conceitos e, realizar plenamente a concepção de um projeto básico no sentido de 

contratar uma empresa para prestar os serviços, ou mesmo licitar um prestador de 

serviços para a execução do projeto executivo e construtivo. 

A tabela 5 a seguir mostra a etapa inicial que é necessária para se iniciar 

a elaborar o projeto de uma microusina. Essas etapas estarão ao longo do texto. 

Etapa 01 N.º Roteiro 

Coleta dos 

Dados básicos 

1 
Determinar a localidade do imóvel, com dados retirados da conta de 

energia elétrica do imóvel; 

2 
Determinar o local a ser instalado, exemplo: em telhado, em laje, no solo, 

em garagens, etc.; 

3 Qual o tipo de cliente, grupo B ou grupo A; 

4 Qual o tipo de ligação do cliente: monofásica, bifásica ou trifásica; 

5 
Qual a concessionária que o cliente está ligado: CEMIG, CEB, CELG, 

ELETROPAULO, etc.; 

6 
Qual o consumo médio mensal (CMM), este pode ser retirado da conta 

de energia elétrica; 

7 Qual será o custo de disponibilidade do sistema elétrico (CDSE); 

8 
Qual será a energia de compensação (EC) desta unidade consumidora 

(UC); 

9 
Qual será a energia de compensação diária (ECD) desta unidade 

consumidora (UC); 

10 
Qual será o banco de dados para a coleta de informações para a 

radiação solar diária, CRESESB, NASA, etc.; 

11 
Determinar a radiação solar em kWh/m²/dia para a localidade geográfica 

escolhida; 

12 Determinar a potência-pico do gerador fotovoltaico; 

13 
Determinar número de módulos fotovoltaicos necessários, em função de 

um módulo escolhido que contemple as condições do local escolhido; 

14 Calcular a potência do inversor. 

Tabela 5 - Coleta de dados básicos para o projeto básico. Elaborado pelo autor. 

Existem algumas perguntas que leitor deve estar formulando e creio que 

algumas delas sejam essas: 

1) Quanta energia posso gerar? 

2) Qual a área que preciso para gerar essa energia? 

3) Quanto irei gastar para produzir essa energia? 

4) Como devo fornecer essa energia para a concessionária? 
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Essas perguntas serão respondidas no decorrer do texto. Na tabela 6 a 

seguir, está relacionada a área em metros quadrados necessária em função da 

potência em KWp a serem gerados, para a cidade de Brasília. Este valor dependerá 

de qual cidade o projeto está sendo realizado e o cálculo varia de cidade para cidade. 

A tabela será útil quando for determinada a quantidade de energia a ser gerada por 

dia, e servirá de estimativa para avaliar outras instalações. 

Os valores da tabela são apenas referenciais e para estimativas de 

microgeração, com desvio azimutal de zero graus, painel voltado para o norte, na 

latitude de 16°, sem sombra; esta é a condição ideal, nem sempre encontrada. Porém 

para efeito de estimativas é possível considerar o valor da tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Estimativa de KWp (quilo watt-pico) em função de área ocupada. Elaborado pelo autor. 

Potência Estimada (KWp) Área a ser ocupada em m² 
Painel de 1,0 KWp 07,61 m² 

Painel de 1,5 KWp 11,41 m² 

Painel de 2,0 KWp 15,21 m² 

Painel de 2,5 KWp 19,02 m² 

Painel de 3,0 KWp 22,83 m² 

Painel de 3,5 KWp 26,63 m² 

Painel de 4,0 KWp 30,43 m² 

Painel de 4,5 KWp 34,24 m² 

Painel de 5,0 KWp 38,03 m² 

Painel de 5,5 KWp 41,84 m² 

Painel de 6,0 KWp 45,65 m² 

Painel de 6,5KWp 49,24 m² 

Painel de 7,0 KWp 53,25 m² 

Painel de 7,5 KWp 57,06 m² 

Painel de 8,0 KWp 60,86 m² 

Painel de 8,5 KWp 64,67 m² 

Painel de 9,0 KWp 68,47 m² 

Painel de 9,5 KWp 72,30 m² 

Painel de 10,0 KWp 76,08 m² 
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Para a microgeração, as duas primeiras perguntas podem ser 

respondidas, pela tabela acima. Porém a terceira pergunta é muito específica e 

bastante variável, e de acordo com a ABSOLAR, este custo em maio de 2018 era de 

R$ 6,52/Wp (Watt-pico). Suponha que é preciso saber o custo de geração de 7,45 

KWp. Basta multiplicar o custo de R$ 6,52/Wp x 7,45 KWp = R$ 48.574,00. Este é 

apenas um custo preliminar, e no site <https://www.portalsolar.com.br/calculo-solar/> 

existe uma calculadora solar que também simula este custo, e para se ter parâmetros 

de comparação será verificado o custo neste site. 

No mercado existem diferenças acentuadas e significativas nos valores 

e a melhor forma para se ter um valor efetivo, além da comparação mais exata é 

verificar várias fontes de consulta de custos, além dos custos nos fornecedores de 

equipamentos.  

A seguir está a verificação estimativa de custos no Portal Solar, 

conforme o link anterior. Os dados para cálculos são reais, porém todos os nomes e 

localidades são fictícias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Simulação de custos e geração realizada pelo site Portal Solar. Nomes fictícios. 

Fonte: <https://www.portalsolar.com.br/calculo-solar/> 

 

 

https://www.portalsolar.com.br/calculo-solar
https://www.portalsolar.com.br/calculo-solar
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O custo encontrado no Portal Solar foi arredondado e para se calcular o 

valor de R$/Wp (Reais por Watt-pico), tem-se R$ 36.249,00 / 7450 w = 4,87 R$/Wp o 

que nos leva a verificar que para o mesmo sistema, o custo apresentado pelo portal 

solar para setembro de 2018 é aproximadamente 25,37 % menor do que o valor da 

ABSOLAR (maio, 2018), o que representa uma economia de R$ 48.574,00 - 36.249,00 

= R$ 12.325,00. 

Em outro site para simulação, <http://www.neosolar.com.br/> 

escolhendo-se a calculadora solar, e em mais uma simulação de preços tem-se um 

valor entre R$ 35.029,67 a R$ 44.718,73 o que dá um valor médio de R$ 39.874,20 

ou R$ 39.874,20 / 7450 w = R$ 5,35/Wp. Veja a comparação de valores na tabela.  

N.º Sistema Completo 7,450 KWp Setembro (2018) Setembro (2018) 
03 Preço referencial ABSOLAR R$ 48.574,00 R$ 48.574,00 

02 Preço referencial Portal Solar R$ 36.249,00 R$ 36.249,00 

01 Preço referencial Portal Neosolar (médio) R$ 39.874,20 R$ 39.874,20 

Total Média e Mediana de Preços R$ 41565,73 

Preço Médio 

39874,20  

Preço Mediano 

Tabela 7 - Pesquisa de valores de Sistemas Solares, preços médios e medianos. Tabela elaborada 
pelo autor. 

Fontes: Absolar, Portal Solar e Neosolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Simulação de Custos no Portal Neosolar.  

Fonte: <http://www.neosolar.com.br/>. 
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Agora é possível se ter uma estimativa de custo. O investimento 

estimado com cálculo do menor custo, retirado entre média e mediana de preços, fica 

em R$ 39.874,20 para um sistema dimensionado em 7,45 KWp. Isso responde a 

terceira pergunta, porém são estimativas. Esses valores serão confrontados com os 

cálculos reais que serão realizados adiante. 

Etapa 01-03: 

Para a quarta pergunta temos que considerar qual o tipo de consumidor 

e as resoluções da ANEEL. Considerando-se o gerador fotovoltaico de 7,45 KWp, este 

é um consumidor de baixa tensão, pela baixa potência instalada e localidade em que 

a edificação se encontra. Para esta situação, o consumidor se enquadrará como 

consumidor de baixa tensão, chamado de grupo B. Na classe de baixa tensão estão 

as residências, lojas, agências bancárias, pequenas oficinas, edifícios residenciais, 

grande parte dos edifícios comerciais e a maior parte dos prédios públicos federais, 

estaduais, e municipais, que são atendidos nas tensões de 127 ou 220 Volts. 

De acordo com a RN ANEEL n.º 414/2010 temos as seguintes classes 

e subclasses de consumo de interesse para aplicar sistemas de energia solar. 

Classe de consumo Subclasse de consumo 

Residencial 

Residencial (Grupo B). 

Residencial baixa renda. 

Residencial baixa renda Indígena (Grupo B). 

Residencial baixa renda quilombola (Grupo B). 

Residencial baixa renda benefício de prestação continuada da 

assistência social – BPC (Grupo B). 

Residencial baixa renda multifamiliar (Grupo B). 

Industrial Indústrias em média tensão (Grupo A) 

Comercial 

Serviços de transporte, exceto tração elétrica (Grupo B). 

Serviços de comunicações e telecomunicações (Grupo B). 

Associação e entidades filantrópicas (Grupo B). 

Templos religiosos (Grupo B). 

Administração condominial: iluminação e instalações de uso comum de 

prédio ou conjunto de edificações (Grupo B). 

Iluminação em rodovias: solicitada por quem detenha concessão ou 

autorização para administração em rodovias (Grupo B). 

Semáforos, radares e câmeras de monitoramento de trânsito, solicitados 

por quem detenha concessão ou autorização para controle de trânsito 

(Grupo B). 

Tabela 8 - Continua 
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 Continuação Tabela 8. 

Rural 

 

Agropecuária rural: 

Instalações elétricas de poços de captação de água. 

Serviço de bombeamento de água destinada à atividade de 

irrigação. 

Agropecuária urbana (Grupo B). 

Residencial rural (Grupo B). 

Cooperativa de eletrificação rural (Grupo B). 

Agroindustrial (Grupo B). 

Serviço público de irrigação rural (Grupo B). 

Escola agrotécnica: estabelecimento de ensino direcionado à 

agropecuária (Grupo B). 

Aquicultura (Grupo B). 

Poder Público 

Iluminação Pública. 

Serviço Público:  

Tração elétrica. 

Água, Esgoto e Saneamento. 

Tabela 8 - Classes e subclasses de consumo, conforme ANEEL. Tabela elaborada pelo Autor. 

 

Enfim, o consumidor deverá fornecer a energia elétrica produzida por 

ele, diretamente ao medidor da concessionária. Ou seja, o mesmo medidor que o 

consumidor possui, deverá ser substituído pela concessionária, por um medidor 

bidirecional, como mencionado anteriormente no subitem 3.2.2. 

Este consumidor é classificado como de baixa potência, pois de acordo 

com o explicado acima, consumidor com potência instalada menor ou igual a 75 KW 

é considerado uma microusina. 

O passo seguinte é determinar a localização geográfica da unidade 

consumidora. 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 

 

Etapa 01-01: 

Para efeito de cálculo, será considerada uma unidade consumidora (UC) 

real, porém os dados de propriedade mencionados não serão reais. A unidade 

consumidora é uma creche para crianças com risco social, e aqui será denominada 

de Creche Brasília Feliz. A Creche Brasília Feliz é uma pequena instituição que recebe 
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crianças de famílias de baixa renda e possui uma capacidade de abrigar 15 crianças 

de até 3 anos de idade. 

A creche é pública e não dispõe de recursos suficientes para as 

despesas com energia. Através de uma campanha realizada com seus colaboradores, 

o gestor decidiu montar um sistema de energia solar objetivando a redução de custos 

de energia.  

Um de seus colaboradores é engenheiro eletrotécnico e este doou o 

projeto e os cálculos. Outro colaborador, cuja profissão é instalador de painéis 

fotovoltaicos se prontificou doar os serviços de instalação e realizar os ajustes 

necessários na parte elétrica da unidade consumidora.  

E um último colaborador é serralheiro e se dispôs a cooperar no que for 

necessário de sua parte. 

A unidade fica numa cidade satélite de Brasília. Os dados a seguir fazem 

parte do levantamento preliminar para a realização dos cálculos. 

A imagem da unidade consumidora pode ser obtida através do Google 

Maps, bastando-se digitar no navegador de internet http://maps.google.com, mudar 

para visualização de mapa para satélite e localizar seu ponto geográfico, ou seja, o 

local do projeto onde se localiza a Unidade Consumidora. 

Clicar com o mouse exatamente sobre o local do projeto fará aparecer 

na linha do navegador e na parte baixa da tela as coordenadas geográficas do local 

clicado.  

Para exemplificar, foi procurado um campo de futebol.  

Clicar com o mouse sobre o campo de futebol, e resultará algo parecido 

com o seguinte: Latitude: -15.8000093 e Longitude: -48.033721 e o link na barra de 

pesquisas do navegador fica parecido com este: 

 

<https://www.google.com.br/maps/@-15.8000093,-48.0337217,219m/data=!3m1!1e3/> 

 

Ao copiar esse link na barra de pesquisas do navegador, o Google Maps 

mostrará o campo de futebol.  

As coordenadas que devem ser utilizadas no projeto, são essas 

fornecidas pelo Google Maps, no caso acima seria: 

 

Latitude: -15.8000093 e Longitude: -48.033721 

http://maps.google.com/
https://www.google.com.br/maps/@-15.8000093,-48.0337217,219m/data=!3m1!1e3
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Figura 37 - Campo de futebol localizado através das coordenadas fornecidas. 

Fonte: Google Maps. 

 

Etapa 01-02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Mapa de situação da unidade consumidora. 

Fonte: Google Maps. 

 

Dando-se continuidade ao trabalho a ser desenvolvido, de acordo com 

o roteiro da tabela 5, é necessário obter os dados preliminares para iniciar o projeto. 

É preciso determinar o Consumo Médio Mensal ou Consumo Médio Anual. 

Este dado está disponível na fatura da concessionária (conta de 

energia). Esta fatura contém dados fictícios apenas para auxiliar no propósito de 

cálculos.  

Etapa 01-05: 
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Para efeito de cálculos de energia solar, sempre será levado em 

consideração o consumo médio anual, que se encontra destacado em vermelho na 

parte baixa da conta da CEB.  

As partes importantes estão destacadas em vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Fatura de energia elétrica CEB. Modificada pelo autor. 

Fonte: CEB Distribuição. 
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Etapa 01-06: 

Consumo Médio Anual: 864 KWh/mês; 

Custo de Disponibilidade do Sistema Elétrico (CDSE): Conforme 

mencionado anteriormente, o custo de disponibilidade do sistema elétrico é o valor 

mínimo que se paga na conta de energia, sendo: 30 kWh se monofásico ou bifásico a 

2 (dois) condutores; II – 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou III – 100 kWh, 

se trifásico.  

 

Etapa 01-04: 

Esta informação pode ser retirada diretamente da fatura de energia, 

onde consta a classificação do cliente: residencial/trifásico. 

 

Etapa 01-07: 

Neste caso o sistema elétrico é trifásico, então o CDSE é igual a 100 

KWh/mês. Nesta conta de energia será necessário calcular a energia sem o CDSE, 

que é chamada de Energia de Compensação (EC), que será a energia a ser 

produzida pelo gerador fotovoltaico e posteriormente injetada na rede da 

concessionária. 

 

4.1.2 Cálculo da Energia de Compensação (EC) 

 

Etapa 01-08: 

A EC será expressa pela fórmula: 

𝐸𝐶 = [𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝐾𝑤ℎ) − 𝐶𝐷𝑆𝐸 (𝐾𝑤ℎ)] = 864 − 100 = 764 𝐾𝑤ℎ  ou 

 

𝑬𝑪 = 𝟕𝟔𝟒 𝑲𝒘𝒉, será o total de energia a compensar. 

 

Portanto, o painel solar deve neste caso fornecer 764 Kwh mensais de energia. 

O valor em reais do Custo de Disponibilidade do Sistema Elétrico (CDSE) pode ser 

calculado pela fórmula: 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝑪𝑫𝑺𝑬 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 [𝑅$]

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [𝐾𝑤ℎ]
∗ 𝐶𝐷𝑆𝐸 [𝑘𝑤ℎ]  

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝑪𝑫𝑺𝑬 =
𝑅$ 965,12

1150 𝐾𝑤ℎ
∗ 100 𝐾𝑤ℎ = 𝑅$ 83,92 
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ou  𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝑪𝑫𝑺𝑬 = R$ 83,92, este valor não é possível economizar. 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑴é𝒅𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝐷𝑆𝐸 ou 

𝑅$ 965,12 − 𝑅$ 83,92 = 𝑅$ 881,20/𝑚ê𝑠. Esta é a média mensal que pode ser injetada 

na rede elétrica da concessionária, é o valor que é gerado em créditos para a Unidade 

Consumidora para o mês desta conta. 

Neste valor está inclusa a CIP, que é a Contribuição de Iluminação 

Pública. A CIP, no Distrito Federal, produz um aumento de 5,53 % no valor final da 

tarifa para esta faixa de consumo. A CIP é calculada por faixas de consumo. Portanto 

se a conta for reduzida com a produção de energia injetada na rede, a CIP será 

proporcionalmente reduzida.  

Neste valor também está inclusa a bandeira tarifária vermelha, que 

onera o valor do KWh para este período do ano.  

A bandeira tarifária é um valor imposto aos consumidores. Nesta época 

do ano, os reservatórios das hidrelétricas estão baixos, com pouca reserva hídrica, 

tornando as usinas hidrelétricas incapazes de gerar toda a energia consumida pelo 

país.  

Quando este fato ocorre, o Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS) ordena que as usinas termelétricas entrem em operação para atender a 

demanda energética do país. 

Essas usinas possuem elevado custo de operação pois funcionam à 

base de combustíveis como o Gás, o Óleo Diesel ou Carvão e consequentemente 

tornam o custo da energia elétrica mais cara para a sociedade, daí a origem das 

bandeiras tarifárias. 

 

4.1.3  Cálculo da Energia de Compensação Diária (ECD) 

 

Para o cálculo dos módulos e painéis fotovoltaicos, há necessidade de 

se calcular a energia que o painel deverá ser capaz de produzir. A ECD será expressa 

pela fórmula: 

Etapa 01-09: 
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𝑬𝑪𝑫 = 25,46 𝐾𝑤ℎ/𝑑𝑖𝑎 

𝑬𝑪𝑫 =
𝐸𝐶 [𝐾𝑤ℎ/𝑚ê𝑠]

30 [𝑑𝑖𝑎𝑠]
  =

764 𝐾𝑤ℎ/𝑚ê𝑠

30 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 25,46 𝐾𝑤ℎ/𝑑𝑖𝑎 

Logo: 

 

 

 

4.2 CÁLCULO DA RADIAÇÃO SOLAR NO PLANO DOS MÓDULOS 

 

Etapa 01-10: 

Para o cálculo da Radiação Solar, será utilizado o Banco de Dados de 

Radiação Solar do CRESESB conjuntamente com o programa SunData. 

Neste tópico será necessário o cálculo da irradiação solar média 

incidente sobre o local onde se deseja colocar os módulos solares que comporão o 

painel solar. Com esses cálculos será possível determinar o número de módulos 

fotovoltaicos.  

A irradiação incidente sobre o painel solar produzirá uma determinada 

potência elétrica por metro quadro por dia, e através deste banco de dados do 

CRESESB, utilizando-se o programa SunData, torna-se possível calcular quantos 

Kwh/m²/dia será possível produzir. 

Para obter-se os resultados, deve-se acessar o link: 

<http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&/> 

Fornecer os valores da latitude e longitude da Unidade Consumidora 

(UC), como exemplificado na figura 40, que são: Latitude: 15,7979 e a Longitude: 

48,0191. Clique no botão buscar: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Tela de entrada de dados do SunData do CRESESB. 

Fonte: CRESESB. 

 

http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&
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O SunData apresentará três tabelas com os pontos mais próximos da 

estação meteorológica onde os dados foram coletados.  

Localize a estação meteorológica mais próxima da Unidade 

Consumidora e escolha a média de irradiação para o ângulo igual a latitude. Este 

ângulo é onde o painel solar produz mais energia. 

 

Etapa 01-11: 

No caso a média encontrada é de 5,41 Kwh/m²/dia ou 5,41 Horas de Sol 

Pico (HSP). 

Então,  

 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐷𝑖á𝑟𝑖𝑎 =  
5,41 𝐾𝑤ℎ/𝑚²

𝑑𝑖𝑎
=  5,41 𝐻𝑆𝑃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Irradiação solar no plano horizontal e inclinado igual a latitude do local da Unidade 
Consumidora escolhida. 

Fonte: CRESESB. 

Objetivando-se completar os dados da tabela, será calculado a potência-

pico necessária do gerador. Para calcular essa potência é necessário dividir a Energia 

de Compensação Diária (ECD) pelas Horas de Sol Pico (HSP) ou radiação solar 

obtida através dos dados do SunData do CRESESB.  

 

Etapa 01-12: 

Pela fórmula a seguir pode-se calcular a potência-pico do gerador: 
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𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍/𝒅𝒊𝒂 =  
𝐸𝐶𝐷 [𝐾𝑤ℎ]

𝐻𝑆𝑃 [𝑘𝑊ℎ/𝑚²/𝑑𝑖𝑎]
=

25,46 [𝐾𝑤ℎ]

5,41 [𝑘𝑊ℎ/𝑚²/𝑑𝑖𝑎]
= 4,707 𝐾𝑤ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

Logo a potência-pico ideal diária será de: 

 

𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍/𝒅𝒊𝒂 = 4,707 𝐾𝑤ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

Este é um cálculo referencial, pois a potência-pico real leva em 

consideração uma série de outros dados e este resultado é preliminar. 

É necessário se calcular o número de módulos fotovoltaicos que irão 

compor o painel solar em questão. Existem potências típicas que são fabricadas em 

função das dimensões do módulo solar. Duas dimensões são as mais usuais. 

Módulo de comprimento x largura: 1,64 m x 0,992 m e módulo de 1,96 

m x 0,992 m e outras variações desses dimensionais, veja figura 42 adiante. 

Para cada um desses módulos há uma faixa de potência e eficiência a 

ser escolhida. Antes de decidir sobre a escolha de um módulo fotovoltaico, deve-se 

levar em consideração qual o tipo de tecnologia que será utilizada.  

Caso se utilizar silício monocristalino, este terá eficiência melhor, porém 

o custo será mais elevado. Por outro lado, se utilizar o silício policristalino, terá um 

custo menor, porém a eficiência também será menor. 

A decisão será em função da disponibilidade de recursos. Verificar na 

internet a opinião dos compradores é boa prática. Consultar nas lojas virtuais e 

pesquisar a opinião e pontuação que o comprador atribuiu ao módulo.  

A escolha de uma dimensão ou outra deve ser primeiramente em função 

da configuração geométrica e dimensional do telhado, laje ou terreno onde serão 

instalados os módulos fotovoltaicos. 

Encontrada a configuração ideal do módulo, partir para a potência e 

eficiência do módulo. Escolher sempre o módulo mais eficiente, com a maior potência 

possível e sempre como o menor custo, observado o exposto acima. 

Verificar a vida útil do módulo e a garantia do fabricante. Escolher o 

painel que tiver a maior vida útil e garantia. Evitar aquisição de equipamentos que não 

sejam conhecidos no mercado fotovoltaico brasileiro. Desta forma, a chance de se 

cometer erros será menor.  A próxima figura mostra a folha de dados de um painel 

comercial típico. Este data sheet servirá de parâmetros para os próximos cálculos. 
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Figura 42 - Folha de dados (Data Sheet) de um painel da Canadian Solar. 

Fonte: <https://www.canadiansolar.com/>. 

 

https://www.canadiansolar.com/fileadmin/user_upload/downloads/datasheets/en/new/2018-4-12-v5.562/Canadian_Solar-Datasheet-_Dymond_CS6K-P-FG_v5.562_EN.pdf
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Na folha de dados de exemplo acima é possível extrair as informações 

complementares para se dimensionar o gerador fotovoltaico. Outros fabricantes 

possuem folhas de dados similares a esta. 

Quando a escolha recair sobre uma marca tradicional, possivelmente o 

custo será maior, mas a marca não sairá facilmente do mercado, preservando o 

investimento realizado. 

Para conhecer os módulos fotovoltaicos homologados pelo INMETRO, 

sua eficiência, tecnologia utilizada, e outros dados acessar este link: 

 

<http://www.inmetro.gov.br/> 

 

O dimensional definido do módulo fotovoltaico para este caso é de 1,64 

m x 0,992 m, com potência de 275 Wp (Watts-pico). Trata-se do módulo da folha de 

dados da figura 42. A fórmula seguinte será utilizada para se calcular o número de 

módulos: 

Etapa 01-13: 

 

𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 =  
𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍/𝒅𝒊𝒂

𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐
  ou  𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 =  

4,707 𝐾𝑤ℎ/𝑑𝑖𝑎

𝟎,𝟐𝟕𝟓 𝑲𝒘𝒉
= 17,11   

 

𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 = 𝟏𝟖 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 

 

A potência do inversor é calculada multiplicando-se o número de 

módulos encontrados pela potência-pico dos módulos, ou: 

 

Etapa 01-14: 

 

𝑷𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓= =  𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 ∗  𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐 

 

 

𝑷𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓= =  𝟏𝟖 ∗ 𝟐𝟕𝟓 𝑾𝒑 = 𝟒𝟗𝟓𝟎 𝑾𝒑 

 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/tabela_fotovoltaico_modulo.pdf
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Como não existe inversor fotovoltaico fracionado, normalmente adota-

se um valor inteiro ou maior, que no caso será um inversor de 5 kWp. 

 

A tabela 9 a seguir mostra alguns inversores em função da potência a 

ser fornecida à rede elétrica. Existem vários fabricantes de inversores e uma rápida 

pesquisa na internet os mostrará. 

 

Pesquisar no INMETRO os inversores solares homologados é uma boa 

prática, pois esses são os aceitos pelas concessionárias de energia elétrica. 

Em 16 de março de 2017 o INMETRO disponibilizou em seu site uma 

tabela em arquivo PDF que consta 95 modelos de inversores homologados de 27 

marcas. 

No link a seguir é possível verificar os modelos e fabricantes 

homologados: 

 

<http://inmetro.gov.br/> 

 

Inversores e marca Potência (W)  Inversores e marca Potência (W) 

Ecosolys monofásico 1000   ABB mono 5000 

Fronius monofásico  1500  ABB mono 6000 

Inversor Ecosolys mono 2000  Fronius mono 8200 

Fronius monofásico  2500    

Canadian Solar Br mono 3000    

Growatt mono  3600    

Fronius mono 4000    

PHB eletrônica mono 4600    

Tabela 9 - Algumas potências de inversores monofásicos e fabricantes disponíveis no mercado. 

Elaborado pelo autor. 

 

Conforme proposto anteriormente, a tabela 5 (agora tabela 10) foi 

preenchida com os dados preliminares, porém dados adicionais serão necessários 

para o cálculo, e será demonstrado adiante que outras variáveis mudarão o número 

de módulos e a potência do inversor, que estão nesta tabela. 

 

http://inmetro.gov.br/consumidor/pbe/componentes_fotovoltaicos_Inversores_On-Grid.pdf
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1 
Determinar a localidade do imóvel, com dados 
retirados da conta de energia elétrica do imóvel. 

Rua Quatro, Bairro Azul, 6 B – Setor 
Habitacional Arniqueiras – DF; 

2 

Determinar o local a ser instalado, exemplo: em 

telhado, em laje, no solo, em garagens, etc. 

Em estrutura metálica a construir que 

servirá de garagem e suporte para o 

painel fotovoltaico; 

3 
Qual o tipo de cliente, grupo B ou grupo A. Grupo B (Residencial e similares); 

 

4 
Qual o tipo de ligação do cliente: monofásica, 

bifásica ou trifásica. 
Trifásica; 

5 
Qual a concessionária que o cliente está ligado: 

CEMIG, CEB, CELG, ELETROPAULO, etc. 
CEB; 

6 
Qual o consumo médio mensal (CMM), este 

pode ser retirado da conta de energia elétrica. 
864 kWh; 

7 
Qual será o custo de disponibilidade do sistema 

elétrico (CDSE) 
100 kWh por mês; 

8 
Qual será a energia de compensação (EC) 

desta unidade consumidora (UC). 
764 kWh no mês; 

9 
Qual será a energia de compensação diária 

(ECD) desta unidade consumidora (UC). 
25,46 kWh/dia; 

10 

Qual será o banco de dados para a coleta de 

informações para a radiação solar diária, 

CRESESB, NASA, etc. 

CRESESB; 

11 
Determinar a radiação solar em kWh/m²/dia para 

a localidade geográfica escolhida. 

5,41 kWh/m²/dia ou 5,41 Horas de Sol 

Pico; 

12 
Determinar a potência-pico do gerador 

fotovoltaico. 
4,707 kWp; 

13 

Determinar número de módulos fotovoltaicos 

necessários, em função de um módulo 

escolhido que contemple as condições do local 

escolhido. 

18 módulos; 

14 Calcular a potência do inversor 5 kWp. 

Tabela 10 - Esta tabela é a tabela 5 com a etapa 1 concluída com a coleta dos dados básicos. 

 

Na etapa seguinte novos elementos serão apresentados para se 

avançar no projeto. 
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Etapa 02 N.º Roteiro e Informações 

Coleta de 

informações 

para projeto 

01 Cálculo do ângulo ideal de inclinação dos painéis; 

02 Verificação da altitude do local; 

03 
Facilidade de chegada de veículos de carga para entrega dos 

equipamentos; 

04 Foto do local onde será feito o arranjo fotovoltaico; 

05 Layout do local onde será instalado o arranjo; 

06 
Tipo de sustentação para os módulos que comporão o painel fotovoltaico. 

Telha, laje, estrutura metálica, etc.; 

07 Orientação do telhado, desvio azimutal com relação ao norte geográfico; 

08 Modelo de estrutura de fixação utilizada; 

09 Área total do local de instalação do arranjo fotovoltaico; 

10 Perímetro do local de instalação do arranjo fotovoltaico; 

11 Local de fixação dos inversores; 

12 Foto do quadro de alimentação para a energia injetada; 

13 
Distância entre inversor e o ponto de conexão (quadro onde a energia 

será injetada; 

14 Distância entre inversor e arranjo fotovoltaico; 

15 Foto do ramal de entrada da Unidade Consumidora; 

16 
Foto com enquadramento do disjuntor, mostrando a capacidade do 

disjuntor; 

17 
Foto com enquadramento do medidor existente, que será substituído pelo 

medidor bidirecional da concessionária; 

18 
Tipo e capacidade máxima de corrente do medidor – inscrições no 

medidor; 

19 Número do medidor e placa identificadora. 

Tabela 11 - Etapa 02 e roteiro. 

 

Etapa 02-01: 

A fórmula para calcular o ângulo ideal de um módulo fotovoltaico é: 

 

Â𝑵𝑮𝑼𝑳𝑶𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍 =  𝟑, 𝟕 + (𝟎, 𝟔𝟗 ∗ 𝑳𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍) 

 

Tem-se:  

Â𝑵𝑮𝑼𝑳𝑶𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍 =  𝟑, 𝟕 + (𝟎, 𝟔𝟗 ∗ 𝟏𝟓, 𝟕𝟗𝟕𝟗) = 𝟏𝟒, 𝟔𝟎. 
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A altitude do local é facilmente encontrada no Google Maps, no caso é 

1143 metros. 

Etapa 02-02: Altitude = 1143 metros. 

 

Etapa 02-03: O local tem facilidade para descarga de veículos de carga. 

 

Etapa 02-04:  

Colocar a foto do local onde será feito o arranjo fotovoltaico. Definiu-se 

construir uma pequena estrutura metálica no local da foto a seguir, que sustentará o 

painel solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Foto do local onde será instalada a estrutura para o painel fotovoltaico. 

A partir deste ponto, é necessário se calcular a energia real que o painel 

fotovoltaico precisa produzir. Como dito, os cálculos anteriores são preliminares e são 

apenas para estimativa inicial do projeto.  

Agora serão efetuados cálculos para realizar a compensação energética 

real. As etapas pendentes serão completadas assim que estes cálculos forem 

concluídos. 

Na internet encontra-se planilhas para estimativa da produção de 

energia solar fotovoltaica, porém essas planilhas, em sua maioria não levam em 

consideração o ângulo de inclinação do painel e para onde está voltada a face do 

painel.  

Os cálculos devem considerar essas variáveis; caso não sejam, haverá 

erro de cálculo, pois as diferenças entre um painel apontado para o norte, para o sul, 
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para leste e para oeste e sua inclinação influenciam diretamente na produção da 

energia real.  

Outra variável importante a considerar é a temperatura de operação das 

células fotovoltaicas, que muda ao longo do ano. Na célula quanto maior for a 

temperatura, menor a produção de energia. Os dados de temperatura média e máxima 

mensais para uma dada localidade podem ser buscados no site do INMET. Este site 

possui valores históricos de temperatura, que são importantes na determinação do 

Fator de Desempenho Global (FDG) do sistema fotovoltaico. 

 

4.2.1 Cálculo da radiação mensal 

 

Para o cálculo da radiação mensal será preciso calcular a radiação com 

o ângulo de inclinação dos módulos e o ângulo de desvio azimutal. Os técnicos e 

engenheiros utilizam softwares específicos e caros. Existe uma alternativa gratuita, 

para uso não comercial, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS).  

Este software é o Radiasol 2. O aplicativo foi desenvolvido há muitos 

anos atrás pelo laboratório de energia solar da universidade. O programa de 

computador é para uma versão antiga do Windows, o Windows XP e não é executado 

corretamente nas versões atuais do Windows. 

Para o leitor que não dispõe de recursos, é recomendável instalar uma 

versão do Windows XP (SP1, SP2 ou SP3) em um computador antigo, somente com 

a finalidade de executar o aplicativo Radiasol 2, o que poderá levar a bons resultados 

sem gastos com softwares dispendiosos. 

Uma alternativa é instalar uma máquina virtual num PC qualquer, porém 

a instalação da máquina virtual requer conhecimentos mais avançados de informática, 

que são necessários durante sua instalação e posterior execução. Neste link 

<ftp://ftp.solar.ufrgs.br/progs/Radiasol2.zip/> o gestor ou leitor poderá baixar o 

software Radiasol 2 e realizar os cálculos necessários. Adiante será explicado a 

operação básica do software Radiasol 2.  

O leitor opcionalmente pode instalar a máquina virtual VMware, 

conhecida como VMware Workstation Player. No site deste software existe uma 

versão gratuita, não comercial, que executa uma máquina virtual que pode ser 

ftp://ftp.solar.ufrgs.br/progs/Radiasol2.zip
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instalada para sistema operacional Windows de 32 ou 64 bits. É aconselhável o leitor 

instalar o software em um computador mais antigo. É mais produtivo e dá melhores 

resultados sem dificuldades operacionais. 

O link a seguir possibilita baixar a máquina virtual VMware: 

<https://my.vmware.com/> 

  O software Radiasol 2 executado no Windows XP, produz a seguinte tela 

na entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Tela de entrada do software Radiasol 2. 

Fonte: Radiasol 2. 

 

Ao clicar sobre escolher cidade surgirá outra tela como a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Tela de escolha de localidade do Radiasol 2.  

Fonte: Radiasol 2. 

 

 

https://my.vmware.com/en/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_workstation_player/15_0
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Nesta tela onde aparece o mapa do Brasil, clicar sobre o ponto vermelho 

no estado mostrará o mapa do estado da federação onde se encontra a unidade 

consumidora (UC). Clicar sobre o ponto vermelho mostrará o estado desejado. 

Na tela da figura 46 que é mostrado o mapa de Goiás, há um quadro 

“Desvio Azimutal”, clicar ajustando o ângulo até alcançar o desvio azimutal desejado 

com relação ao norte geográfico, ou seja, o ângulo de desvio em que a face do painel 

está com relação ao norte. Na figura 47 mostra-se exemplos de posicionamento de 

faces de telhado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Mapa de Goiás. 

Fonte: Radiasol 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Faces de um telhado, demonstrando várias possibilidades de colocação de módulos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Caso o telhado esteja numa condição diferente, ajustar clicando o 

mouse até a condição exata do ângulo para onde o painel está apontado. Usualmente 

este ângulo pode ser obtido utilizando-se a bússola do celular ou manual. 

Ajustar o ângulo na Rosa dos Ventos do Radiasol 2. Na figura 48 são 

mostrados alguns ajustes típicos. O ajuste necessário poderá ser uma variação 

desses da figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Alguns ajustes típicos na Rosa dos Ventos do aplicativo Radiasol 2. 

Fonte: Radiasol 2. 

 

No caso desta Unidade Consumidora, o ajuste da inclinação do telhado 

é importante, além do desvio azimutal.  

A inclinação do telhado pode ser obtida com um inclinômetro ou nível, 

disponível em lojas de material para construção ou qualquer software para celular que 

meça inclinação ou nível.  

Para se obter corretamente a inclinação do telhado, posicionar uma ripa 

ou caibro, de metal ou madeira, sobre três ou mais telhas, objetivando-se obter a 

inclinação média do telhado. 

Caso o inclinômetro esteja colocado apenas em uma telha, resultará em 

uma inclinação que possa não representar a inclinação média do telhado, causando 

erro de cálculos. 
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A figura 49 mostra um inclinômetro de baixo custo, disponível em lojas 

e um inclinômetro baseado em software. 

O inclinômetro ou nível baseado em software costuma ser freeware. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Inclinômetro analógico e inclinômetro por software. 

Fontes: Mercado Livre e o software Nível disponível na Microsoft Store. 

 

Para a UC em questão, lançar os dados como está na figura 50, onde 

no caso o desvio azimutal é zero graus e a inclinação calculada foi 14,6 graus decimal. 

Este valor será compatibilizado e arredondado para o valor anteriormente calculado 

pelo SunData do CRESESB que é aproximadamente 16 graus, veja tabela 12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Desvio azimutal de 0° e inclinação de 16°. 

Ângulo     Inclinação     Irradiação solar média (Kwh/m².dia-1) 
Ângulo 

= 

Latitude 

15,80 ≈ 

16° 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

4,88 5,35 5,03 5,28 5,50 5,59 5,89 6,59 5,88 5,35 4,68 4,87 5,41 

Temp. média 21,6 21,7 21,6 21,3 20,2 19 19 20,6 22,2 22,4 21,5 21,4 21,4 

Temp. máx. média 26,5 27 26,7 26,6 25,9 25 25,3 26,9 28,4 28,2 26,7 26,3 26,6 

Temp. mín. média 18,1 18 18,1 17,5 15,6 13,9 13,7 15,2 17,2 18,1 18 18,1 16,8 

Umidade relativa (%) 76,2 74,7 76,8 72,2 66,2 58,7 52,7 46,8 50,3 62,8 74,5 78 65,8 

Horas de Sol 150,9 158,9 166,5 204,6 239,5 254,3 268,9 264,4 210,5 183,1 139,9 126,8 2368,3 

Tabela 12 - Irradiação solar para latitude de 16°, temperaturas, umidade relativa (%), horas de sol, 
médias mensais e médias anuais. 

Fontes: CRESESB (SunData) e INMET. 
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Os dados da tabela 12 estão disponíveis no site do INMET e serão 

lançados no software aplicativo Radiasol 2. O Radiasol 2 pode ser usado de duas 

formas, uma obtendo-se dados do CRESESB como na tabela acima ou dados 

históricos do antigo projeto SWERA, que foi patrocinado por vários fornecedores da 

área de energia solar. Porém o projeto foi descontinuado devido à falta de patrocínio.  

A solução atual é lançar a irradiação média mensal a partir de uma fonte 

de dados confiável e gratuita, o INMET, de onde o programa SunData obtém os dados. 

A irradiação solar média pode ser obtida pelo método de interpolação 

disponível no Radiasol 2. Clicar no ponto do mapa na cidade da UC pode ser calculado 

o valor por interpolação. O método eficaz é digitar os dados do SunData no Radiasol 

2, pois esses dados estão atualizados com uma nova série histórica de dados para o 

Brasil, recentemente disponibilizada pelo INMET (2018) e constam na tabela 12. 

Clicar no botão entrada de dados manual para lançar os dados do 

CRESESB e a tela seguinte aparecerá em branco, e após os dados preenchidos ficará 

conforme a tela da figura 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Lançamento de dados da tabela 12 no programa Radiasol 2. 

Fonte: Radiasol 2. 
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Ao se digitar os dados da tabela 12, não apagar as vírgulas, pois este 

software é antigo e possui alguns erros. Caso acontecer isto, sair do programa, 

retornar e redigitar. No caso exemplo foram digitados os dados para desvio azimutal 

de zero graus. Ao lançar dados para outras faces do telhado, sair do programa, entrar 

novamente e digitar os dados para o desvio azimutal da outra face, com o ângulo 

encontrado. 

Este é um método de usar este software para não adquirir softwares que 

custam mais do que mil dólares. Ao se projetar uma instalação de maior porte, o Banco 

financiador do projeto poderá exigir um software comercial de referência como o 

PVSyst (USD 1344), Solergo (€ 1110) ou outros, para consolidar as informações. 

Agora clicar no botão Incluir, digitar um nome para o local, Brasília por exemplo, 

depois clicar no botão confirmar, e a seguinte tela aparecerá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Tela de irradiância em W/m². 

Fonte: Radiasol 2. 

 Nesta tela clicar sobre o botão gráfico de barras, que apresentará a tela 

parcialmente reproduzida a seguir, com vários botões. 

  

 

 

Figura 53 - Opções de gráficos e dados do Radiasol 2. 

Fonte: Radiasol 2. 
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Clicar sobre o botão Tabela de Dados fará abrir uma nova tela, nesta 

estarão os dados de interesse final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 - Tabela de dados contendo a Irradiação Média (kWh/m²/dia) no plano inclinado de 16 °. 

Fonte: Radiasol 2. 

 

4.2.2 Cálculo da HSP média anual e HSP total anual. 

 

Será necessário tabelar os dados da irradiação média mensal no plano 

inclinado, que serão retirados da figura 54, para que seja multiplicado pelo número de 

dias de cada mês para calcular a irradiação média mensal total. Posteriormente é 

calculada a irradiação média anual, ou HSPk média anual. E finalmente é calculada a 

irradiação média total anual ou HSP total anual. 

 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

HSP 4,66 5,24 5,19 5,77 6,05 6,45 6,25 6,82 6,16 5,36 4,48 4,56 

Mês 144,46 146,72 160,89 173,10 187,55 193,5 193,75 211,42 184,8 166,16 134,4 141,36 

Média Anual 
5,58 kWh/m²/dia (=𝑯𝑺𝑷𝒌) 

2038,11 kWh/m²/ano 

Tabela 13 - HSP média anual e HSP total anual de sol pico corrigido pelo Radiasol 2. 

Os cálculos resultaram num valor de irradiação solar no plano inclinado 

= 5,58 kWh/m² / dia (𝑯𝑺𝑷𝒌 = 𝟓, 𝟓𝟖 kWh/m²/dia), Horas de Sol Pico corrigido. 
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O programa Radiasol 2 produz outras saídas interessantes e úteis para 

os técnicos e engenheiros da área fotovoltaica. 

Porém a demonstração deste programa está sendo aqui realizada no 

intuito de oferecer cálculos preliminares para um projeto básico, onde o objetivo é 

incentivar o gestor e leitor a conhecer a rotina de cálculos de um sistema de energia 

solar e poder fazer uma avaliação mais significativa de um investimento. 

Caso o leitor queira migrar para a área fotovoltaica, recomenda-se que 

adquira um dos softwares mencionados anteriormente. Alternativas gratuitas existem, 

bastante poderosas, mas não possuem finalidade comercial e são voltados para 

estudos acadêmicos, porém a curva de aprendizado é longa.  

Um desses softwares, o System Advisor Model (SAM) está disponível 

no National Renewable Energy Laboratory em <https://sam.nrel.gov/download/> outro 

o RETScreen Expert está em: <https://www.nrcan.gc.ca/energy/software-

tools/7465/>.  

O gráfico de barras da figura abaixo foi produzido pelo Radiasol 2 e 

contém as HSP média mensal para os valores exemplo digitados no software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Gráfico de barras contendo a HSP média mensal. 

Fonte: Radiasol 2. 

 

4.2.3 Cálculo da Energia Ideal Diária 

 

A fórmula da energia ideal é: 

 

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗ 𝐻𝑆𝑃𝑘 Onde: 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 = Potência-pico ideal do gerador fotovoltaico; 

                        𝐻𝑆𝑃𝑘 = Horas de Sol Pico corrigido; 

 

https://sam.nrel.gov/download
https://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465
https://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465
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A nova Ppeak,PV = Número de módulos x Ppico-módulo 

 

𝑷𝒑𝒆𝒂𝒌,𝑷𝑽 = 𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 ∗  𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐 = 18 ∗ 275 =  4950 𝑊𝑝 = 4,95 𝑘𝑊𝑝 

 

𝑷𝒑𝒆𝒂𝒌,𝑷𝑽 = 4,95 𝑘𝑊𝑝 

 

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗ 𝐻𝑆𝑃𝑘 = 4,95 ∗ 5,58 

 

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 27,621 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

4.2.4 Cálculo da Energia Ideal Anual 

 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍,𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 4,95∗5,58∗365 dias= 10.081,66 𝒌𝑾𝒉/ano 

 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍,𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 10.081,66 𝒌𝑾𝒉/ano 

 

 

4.2.5 Cálculo da Energia Ideal Mensal 

 

O cálculo da Energia Ideal Mensal é calculado pela fórmula abaixo e 

poderá ser disposta em forma de tabela, como na tabela 14 a seguir. 

 

𝑬𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 ∗ 𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠,   𝑚ê𝑠 

 

Ppeak=4,95 kW Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

HSP 4,66 5,24 5,19 5,77 6,05 6,45 6,25 6,82 6,16 5,36 4,48 4,56 

Ppeak*HSP 23,07 25,94 26,70 28,56 29,95 31,93 30,94 33,76 30,50 26,53 22,18 22,57 

Ppeak*HSP.dias 715,17 726,32 827,70 856,80 928,45 957,90 959,14 1046,56 915,00 822,43 665,40 699,67 

Média Anual 
27,72 kWh/dia 

10124,54 kWh/ano 

Tabela 14 - Energia Ideal Diária, Energia Ideal Mensal, Energia Ideal Diária Média Anual e Energia 

Anual Total. 
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4.3 Cálculo da Energia Real 

 

O cálculo da Energia Real leva em consideração o Fator de 

Desempenho Global (FDG), que está relacionado a vários coeficientes de perdas e 

perdas por temperatura. Este cálculo possibilitará calcular o número real de módulos 

e o inversor real. 

A tabela a seguir contém dados que variam em função de critérios de 

projeto, e os valores adotados devem ser criteriosamente observados, pois dela 

dependerá a eficiência global do sistema fotovoltaico.  

 

Estágio 
Coeficiente de 

perda 
Valor adotado 

[% ~ %] 
Valores em % 

Valores em 
decimal 

Antes dos 

módulos 

    Csomb 0,5 [1 ~10] 100% - 0,5% = 99,5% 0,995 

    Csuj 2,0 [2 ~10] 100% - 2% = 98% 0,98 

Nos módulos 

    Ctol 0,0 [1,5 a 3] 100% - 0% = 100% 1,0 

    Cmis 2,0 [1 ~2] 100% - 2% = 98% 0,98 

    Ctemp Deve ser calculado mês-a-mês (°Cwp = - 0,41%/°C) 

Depois dos 

módulos 

    CCC 0,5 [0,5 ~1] 100% - 0,5% = 99,5% 0,995 

    CSPMP 2,0 [1 ~2] 100% - 2% = 98% 0,98 

    Cinv 5,0 [2 ~10] 100% - 5% = 95% 0,95 

    CCA 1,0 [0,5 ~1] 100% - 1% = 99% 0,99 

 

Tabela 15 - Coeficientes de perdas adotados para o exemplo. 

Onde:  

Csomb – [ 1 ~ 10% ] - É um coeficiente que reflete o sombreamento em 

volta dos módulos. Pode ser um pássaro, a sombra de uma arvore, uma 

folha, etc. 

Csuj – [ 2 ~ 10% ] – Este coeficiente reflete a quantidade de poeira, 

fuligem, sujeira de pássaros, etc. 

Ctol – [ 1,5 ~ 3,0% ] – Somente quando a tolerância de potência dos 

módulos possui valor negativo. No módulo adotado não é o caso. 
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Cmis – [ 1,0 ~ 2,0% ] – O mismatching está associado a diferenças 

elétricas entre módulos de um mesmo tipo e modelo. Variações de 

fabricação e comportamento na operação.  

Ctemp – [ 5,0 ~ 20,0% ] – Quanto maior a temperatura de operação dos 

módulos, menor é a potência-pico. 

CCC – [ 0,5 ~ 1,0% ] – Perdas devido ao efeito Joule no circuito de 

corrente contínua. 

CSPMP – [ 1,0 ~ 2,0% ] – Perdas durante o período de rastreamento do 

ponto de máxima potência. 

CINV – [ 2,0 ~ 10,0% ] – Perdas devido a eficiência do inversor. 

CCA – [ 0,5 ~ 1,0% ] – Perdas devido ao efeito Joule no circuito de 

corrente alternada. 

 

4.3.1 Coeficiente de Perda por Temperatura 

 

A fórmula que expressa o Ctemp ou coeficiente de perda por temperatura 

à Máxima Potência, depende da folha de dados do módulo solar na condição de 

laboratório, chamada de Standard Test Conditions (STC), que significa condição 

padrão de testes e é uma condição típica para se determinar o coeficiente de perda 

por temperatura. Nesta condição a temperatura é de 25 °C e a Air Mass (AM) ou 

Massa de Ar é 1,5. Segue a fórmula: 

 

𝐶𝑡𝑒𝑚𝑝 =  [𝑃𝑇𝑀𝑎𝑥−𝑚é𝑑𝑖𝑎,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 + (𝑃𝑇𝑀𝑎𝑥−𝑚é𝑑𝑖𝑎,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 25 °𝐂)] ∗ °𝐂𝐰𝐩 

 

Para se efetuar este cálculo será necessário ter a Temperatura Máxima 

Média Mensal, a Temperatura Máxima Média Anual e o °Cwp, coeficiente de perda por 

temperatura. Na tabela 12 do INMET encontram-se as temperaturas e na folha de dados 

do módulo solar adotado o °Cwp = -0,41%/°C. 

TEMPERATURAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
MÉDIA 

ANUAL 

Temp. Máx. Média 

Mensal  
26,5 27 26,7 26,6 25,9 25 25,3 26,9 28,4 28,2 26,7 26,3 26,6 

Tabela 16 - Temperatura Máxima Média Mensal e Temperatura Máxima Média Anual. 
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Logo os dados tabelados ficam: 

Temperaturas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Temp. Máx. 

Média Mensal  
26,5 27 26,7 26,6 25,9 25 25,3 26,9 28,4 28,2 26,7 26,3 

Temp. 

Calculada 
28,1 28,6 28,3 28,2 27,5 26,6 26,9 28,5 30 29,8 28,3 27,9 

Coeficiente 

Perda 
11,521 11,726 11,603 11,562 11,275 10,906 11,029 11,685 12,3 12,218 11,603 11,439 

Coeficiente 

Rendimento 
88,479 88,274 88,397 88,438 88,725 89,094 88,971 88,315 87,7 87,782 88,397 88,561 

Coeficiente 

Rendimento 

Decimal 

0,8850 0,8827 0,8838 0,8844 0,8872 0,8909 0,8897 0,8831 0,8770 0,8778 0,8839 0,8856 

Tabela 17 - Coeficiente de perda por temperatura calculado mês a mês. Elaborado pelo autor. 

 

4.3.2 Fator de Desempenho Global 

 

Para se determinar o Fator de Desempenho Global Geral do sistema 

fotovoltaico, é necessário calcular-se o fator de desempenho global mês e mês e 

calcular a média, então: 

𝑭𝑫𝑮 =  𝑪𝒔𝒐𝒎𝒃 ∗ 𝑪𝒔𝒖𝒋 ∗ 𝑪𝒕𝒐𝒍 ∗ 𝑪𝒎𝒊𝒔 ∗ 𝑪𝒕𝒆𝒎𝒑 ∗ 𝑪𝒄𝒄 ∗ 𝑪𝑺𝑷𝑴𝑷 ∗ 𝑪𝒊𝒏𝒗 ∗ 𝑪𝑪𝑨 

 

𝑭𝑫𝑮 =  𝟎, 𝟗𝟗𝟓 ∗ 𝟎, 𝟗𝟖 ∗ 𝟏 ∗ 𝟎, 𝟗𝟖 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗𝟓 ∗ 𝟎, 𝟗𝟖 ∗ 𝟎, 𝟗𝟓 ∗ 𝟎, 𝟗𝟗 ∗ 𝑪𝒕𝒆𝒎𝒑 

𝑭𝑫𝑮 =  𝟎, 𝟖𝟕𝟔𝟑𝟔𝟏𝟐𝟗 ∗ 𝑪𝒕𝒆𝒎𝒑 

MÊS Ctemp Valores do FDG em % 

Janeiro 0,8850 0,775580 

Fevereiro 0,8827 0,773564 

Março 0,8838 0,774528 

Abril 0,8844 0,775054 

Maio 0,8872 0,777508 

Junho 0,8909 0,780750 

Julho 0,8897 0,779699 

Agosto 0,8831 0,773915 

Setembro 0,8770 0,768569 

Outubro 0,8778 0,769270 

Novembro 0,8839 0,774616 

Dezembro 0,8856 0,776106 

FDG médio 0,774930 

Tabela 18 - Cálculo do FDG Mensal e do FDG Anual Médio. Elaborado pelo autor. 



103 

 

 

 

 
𝑭𝑫𝑮,𝒎é𝒅𝒊𝒐 = 𝟎, 𝟕𝟕𝟒𝟗𝟑𝟎 𝒐𝒖 𝟕𝟕, 𝟒𝟗% 

 

4.3.3 Estimativa de Geração de Energia Real Diária 

 

A Energia Real Diária é dada pela fórmula: 

 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 =  𝑷𝒑𝒆𝒂𝒌,𝑷𝑽 ∗  𝑯𝑺𝑷𝒌 ∗  𝑭𝑫𝑮,𝒎é𝒅𝒊𝒐 

 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 =  𝟒, 𝟗𝟓 ∗  𝟓, 𝟓𝟖 ∗ 𝟎, 𝟕𝟕𝟒𝟗𝟑 

 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 =  𝟐𝟏, 𝟒𝟎𝟒𝟑 𝒌𝑾𝒉/𝒅𝒊𝒂 

 

ou 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 =  𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 ∗ 𝟑𝟔𝟓 

ou 

 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 =  𝟕𝟖𝟏𝟐, 𝟓𝟖𝟒𝟔 𝒌𝑾𝒉/𝒂𝒏𝒐 

 

 

4.3.4 Ajustes necessários para geração de energia 

 

A Energia Real Diária aponta para um valor médio de Energia Mensal 

da ordem de: 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 =  𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂 ∗ 𝟑𝟎 ou 𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 = 642 kWh/mês 

Portanto a Energia real, mensal < EC, o que não é desejável. 

É preciso recalcular EC para 𝑬𝑪 =  𝟕𝟔𝟒 𝐤𝐖𝐡/𝐦ê𝐬, ou maior, portanto 

conclui-se que este valor está abaixo do valor estipulado para compensação, 

conforme demonstrado na tabela 10. Para fazer a devida compensação para que o 

sistema fotovoltaico não fique subdimensionado e forneça a energia necessária é 

preciso recalcular a nova 𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍, objetivando-se chegar ao número correto de 

módulos fotovoltaicos. Dividir a Energia de Compensação (EC), que é a energia 
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desejada (calculada anteriormente) pela 𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 já calculada e verificar o novo 

valor da Energia Real Mensal, que aqui para fins de diferenciação será chamada de 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍,𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 ou:  

 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍,𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑬𝑪

𝑬𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍
 =

𝟕𝟔𝟒 𝒌𝑾𝒉/𝒎ê𝒔

𝟔𝟒𝟐 𝒌𝑾𝒉/𝒎ê𝒔
= 1,19 

Portanto deve ser aumentado em 19% o valor da geração, então: 

 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍,𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟏𝟗 ∗  𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍  

 

Ou seja, será necessário multiplicar o número de módulos calculados 

por 1,19, para se obter a energia correta a compensar, então:  

 

𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 (𝒏𝒐𝒗𝒐) = 𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 ∗  𝟏, 𝟏𝟗 = 𝟏𝟖 ∗ 𝟏, 𝟏𝟗 = 𝟐𝟏, 𝟒𝟐 ou 21 ou 22 

módulos. 

 

𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 (𝒏𝒐𝒗𝒐) = 𝟐𝟐 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 

 

Então a nova potência do inversor ficará: 

 

𝑷𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓= =  𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 ∗  𝑷𝒑𝒊𝒄𝒐−𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐 

 

𝑷𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓 (𝒏𝒐𝒗𝒂)= = 22 ∗ 275 𝑘𝑊𝑝 = 6.050 W 

 

Esse recálculo conduzirá a um novo valor da 𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍,𝒏𝒐𝒗𝒂, que ficará 

da seguinte forma: 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍,𝒏𝒐𝒗𝒂 =  𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂,𝒏𝒐𝒗𝒂 ∗ 𝟑𝟔𝟓 

ou 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍,𝒏𝒐𝒗𝒂 =  𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂,𝒏𝒐𝒗𝒂 =  𝑷𝒑𝒆𝒂𝒌,𝑷𝑽 ∗  𝑯𝑺𝑷𝒌 ∗  𝑭𝑫𝑮,𝒎é𝒅𝒊𝒐 ∗ 𝟑𝟔𝟓 

ou 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍,𝒏𝒐𝒗𝒂 = 𝟔, 𝟎𝟓 ∗ 𝟓, 𝟓𝟖 ∗ 𝟎, 𝟕𝟕𝟒𝟗𝟑 ∗ 𝟑𝟔𝟓 =  𝟗. 𝟓𝟒𝟖, 𝟕𝟏 𝐤𝐖𝐡 
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𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂,𝒏𝒐𝒗𝒂 = 𝟔, 𝟎𝟓 ∗ 𝟓, 𝟓𝟖 ∗ 𝟎, 𝟕𝟕𝟒𝟗𝟑 = 𝟐𝟔, 𝟏𝟔𝟎𝟖  

 

𝑬𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂,𝒏𝒐𝒗𝒂 = 𝟐𝟔, 𝟏𝟔 𝐤𝐖𝐡 

 

Neste momento é bom refazer alguns itens da tabela 5 (agora tabela 

19), para atualizá-la para os novos cálculos; 

 

9 
Qual será a energia de compensação diária 
(ECD) desta unidade consumidora (UC). 

26,1608 kWh/dia; 

10 

Qual será o banco de dados para a coleta de 

informações para a radiação solar diária, 

CRESESB, NASA, etc. 

CRESESB; 

11 
Determinar a radiação solar em kWh/m²/dia para 

a localidade geográfica escolhida. 

5,58 kWh/m²/dia ou 5,58 Horas de Sol 

Pico (valor já corrigido); 

12 
Determinar a potência-pico do gerador 

fotovoltaico. 
6,050 kWp; 

13 

Determinar número de módulos fotovoltaicos 

necessários, em função de um módulo 

escolhido que contemple as condições do local 

escolhido. 

22 módulos; 

14 Calcular a potência do inversor 6 kWp. 

Tabela 19 - Tabela 5 com valores recalculados para se obter a EC projetada. Elaborado pelo autor. 

 

Recorrendo-se à tabela 9, é possível encontrar um inversor monofásico 

de 6.000 W da marca ABB que atende esta potência. Como o sistema é trifásico, o 

leitor poderá optar por este inversor de 6.000 W, ou também poderá escolher três 

inversores monofásicos de 2.000 W cada um.  

Qual seria a vantagem? Com três inversores monofásicos é possível 

simular um inversor trifásico, se apenas um inversor apresentar defeito, dois 

continuarão gerando energia. Porém, se for optado por apenas um inversor, e este 

vier a apresentar defeito, o sistema não irá gerar nenhuma energia até que o inversor 

retorne do conserto. Portanto é uma decisão econômica e técnica. 

Evidentemente no projeto se gastará um pouco mais com a aquisição e 

infraestrutura para três inversores, porém existem uma série de vantagens. Por 
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exemplo, no evento de uma string (veja glossário) apresentar sombreamento, as 

outras duas strings continuarão a gerar.  

A distribuição de corrente por fase fica balanceada, não 

sobrecarregando nem a fase da unidade consumidora, nem a fase da concessionária 

de energia. São inúmeras as vantagens de se modularizar. 

Ao dimensionar um inversor, sempre é uma boa prática não 

sobrecarregar o equipamento. Dimensionar sempre com um valor 10% abaixo do valor 

calculado é a prática recomendada. O rendimento é melhor e aquece menos o sistema 

de dissipação de energia. No caso apresentado, se o usuário identificar um inversor 

que possua 6.600 W seria o ideal, ou três de 2.200 W. Porém estas condições nem 

sempre são encontradas no mercado. 

As compensações podem ser feitas na modularização da potência do 

painel, contendo-se mais ou menos módulos de tal forma que se atinja o inversor ideal. 

 

4.3.5 Cálculo do Fator de Capacidade 

 

O fator de capacidade normalmente é utilizado em usinas termelétricas 

e hidrelétricas, e refere-se ao desempenho destas durante um intervalo de tempo 

definido. O fator de capacidade foi criado para medir fontes firmes de energia, e a 

energia solar não é uma fonte firme, é uma fonte intermitente, pois depende ou não 

da aparição do sol, portanto a aplicabilidade deste conceito é um tanto questionável. 

Mas algumas instituições financeiras exigem este cálculo. De qualquer forma, o fator 

de capacidade considera a máxima energia teórica de ser gerada pelo funcionamento 

ininterrupto do gerador fotovoltaico no período de um ano, totalizando 8760 horas 

(365*24), a fórmula que expressa o fator de capacidade é: 

 

𝐹𝐶,𝑃𝑉 =
𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛
 

Na fórmula, o numerador refere-se à produção de energia real anual 

estimada, e no denominador, a energia anual que o gerador fotovoltaico é capaz de 

produzir durante um ano. 

No fator de capacidade pode ser levado em consideração o Fator de 

Desempenho Global (FDG) ou não, desta forma, será calculado com FDG e sem FDG. 
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4.3.6 Cálculo do Fator de Capacidade considerando-se o FDG 

 

𝐹𝐶,𝑃𝑉 =
𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛
=  

9548,71

6,05∗0,77493∗(365∗24)
= 0,2325 ou 23,25% 

 

4.3.7 Cálculo do Fator de Capacidade desconsiderando-se o FDG 

 

𝐹𝐶,𝑃𝑉 =
𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛
=  

9548,71

6,05∗(365∗24)
= 0,1802 ou 18,02% 

 

4.3.8 Cálculo do Fator de Produção 

 

O fator de produção Y (Yield) de um sistema fotovoltaico é definido como 

a relação entre a Energia Real e a potência-pico do sistema fotovoltaico em condições 

de laboratório (STC). 

𝑌 =
𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉
 

 

4.3.9 Cálculo do Fator de Produção Diário 

 

𝑌 =
𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉
=  

26,1608

6,05
 = 4,3241

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊𝑝
/𝑑𝑖𝑎 

 

4.3.10 Cálculo do Fator de Produção Anual 

 

𝑌 =
𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉
=  

9548,71

6,05
 = 1578,299

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊𝑝
/𝑎𝑛𝑜 

 

Na próxima etapa (02-05) será necessário dimensionar a disposição em 

que a string deverá ser posicionada, porém antes será conceituada a string. 

Uma string é uma fileira de módulos fotovoltaicos ligados em série, em 

paralelo ou em série-paralelo. A string pode ser analogamente comparada a pilhas 

elétricas em uma lanterna de mão antiga. Quando são colocadas três pilhas uma após 
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a outra, nesta forma conhecida como associação série, é obtida a tensão (voltagem) 

correta para a lâmpada da lanterna funcionar.  

O mesmo ocorre na string. Os módulos solares, a exemplo das pilhas, 

são ligados um após o outro, para que atinjam a tensão (voltagem) necessária de 

funcionamento. Por conveniência técnica são feitas associações, para que a corrente 

e tensão fiquem dentro dos parâmetros aceitos pelo inversor escolhido no projeto. 

Na figura 56 adiante, são mostradas simplificadamente três strings de 

módulos fotovoltaicos similares ao projeto da microusina aqui proposto. Na 

associação série da string, somam-se as tensões individuais para verificar a tensão 

de operação de cada string do painel e a tensão Voc (Open Circuit Voltage) ou Tensão 

de Circuito Aberto, lembrando que são em condições de laboratório (STC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Disposição de Strings com 7 e 8 módulos, Tensão Voc e Tensão de Operação em 

máxima potência em STC. Elaborado pelo autor. 

O inversor deverá ser dimensionado para a suportar a tensão em circuito 

aberto da string (Voc).  

Caso isso não ocorra, deverá ser escolhido outro inversor que suporte a 

tensão, pois se o inversor não possuir proteção, será danificado.  
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Uma string não deve ultrapassar a Máxima Tensão de Circuito Aberto 

do Inversor (Voc). Na figura anterior tem-se duas strings com 7 módulos e uma string 

com 8 módulos, conforme cálculos realizados. 

Nas duas primeiras strings, cada uma possui sete módulos, e possuem 

tensão de 266 Voc em corrente contínua. Na string que possui oito módulos tem-se 

304 Voc em corrente contínua. A barra vermelha, significa polo positivo e a preta 

negativo. 

Outro importante item a considerar é a corrente de curto-circuito da 

string, conhecida nos datasheets como Isc (Short Circuit Current). Está corrente deve 

ser compatível com a máxima corrente contínua de entrada suportada pelo inversor. 

Ao realizar um projeto, deve ser observada esta corrente, pois se esta for 

ultrapassada, deverá ser verificado um novo inversor capaz de suportar a corrente de 

projeto.  

É possível fazer associação de módulos, mas normalmente, quando são 

associados em paralelo, a cada string que é colocada em paralelo, a corrente dos 

módulos de uma string é somada com a corrente das strings que estão em paralelo, 

causando um aumento da corrente que passa por uma dada string a cada nova string 

que é colocada. Este cálculo será feito em tópicos adiante. 

Retornando-se a etapa (02-05), é preciso projetar a estrutura que irá 

suportar o painel fotovoltaico. Entretanto é necessário primeiro definir o local onde 

estará a estrutura. Estes dados devem ser preparados em desenhos de CAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Layout do local onde será instalada a estrutura de sustentação dos painéis. Elaborado 

pelo autor. 

O serralheiro estudou as opções existentes de fixação no mercado e o 

datasheet do módulo e projetou a estrutura da figura a seguir como sugestão ao gestor 
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da Creche Brasília Feliz. Todos os desenhos que caracterizam o painel deverão ser 

anexados ao projeto que será entregue na concessionária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 - Estrutura metálica projetada para suportar os módulos fotovoltaicos. Elaborado pelo 

autor. 

A estrutura possui os elementos básicos necessários para suportar o 

painel, com os 22 módulos fotovoltaicos, a inclinação correta é igual a latitude do local, 

16°, e será fixada, nivelada e apontada para o norte geográfico. 

Etapa 02-06: 

A sustentação dos módulos que formarão o painel será feita por uma 

estrutura projetada para esta finalidade que terá função de garagem para veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Disposição dos módulos, na estrutura planejada pelo projetista para o gestor e cliente. 

Elaborado pelo autor. 

Etapa 02-07: 
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Neste caso a estrutura está voltada exatamente para o norte geográfico, 

fator que facilitará nos cálculos, pois não há desvio azimutal. 

 

Etapa 02-08: 

 

Os módulos fotovoltaicos serão instalados em telhado do tipo estrutura 

metálica com telhas de PVC do tipo trapezoidal, similares ao da foto abaixo. 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Tipo de telhado e estrutura a sustentar os módulos fotovoltaicos. 

 

Etapa 02-09: 

 

A área total de estrutura que suportará o painel fotovoltaico será de 

Área=C*L = 8,17*5 = 40,85 m². 

 

Etapa 02-10: 

 

O perímetro do local de instalação do arranjo fotovoltaico possui 8,15 

metros x 5 metros de largura, totalizando 26,34 metros. 

 

Etapa 02-11: 

 

O inversor deve ser instalado em uma parede do prédio da creche, 

preferencialmente dever ser escolhido um local de fácil acesso para a manutenção, 

para vistoria da concessionária e que o local não esteja sujeito a vandalismos, roubos, 

gotejamento, chuva e exposição ao sol. 

 

O local deverá ser bem ventilado para que o inversor possua uma boa 

dissipação térmica. Observado esses pontos, escolhe-se o local para fixação. 
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Figura 61 - Inversor será instalado nesta parede, no local indicado em vermelho. Elaborado pelo 

autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 – Sugestão de fixação na parede para 3 inversores e 3 strings box. Elaborado pelo autor. 

 

O local de injeção da energia gerada pode ser o quadro geral de 

disjuntores da unidade consumidora ou pode ser confeccionado um pequeno quadro 

próximo ao medidor, com as devidas proteções, como disjuntor, DPS. 

 

Etapa 02-12: 
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Figura 63 - Neste projeto, a energia será injetada em quadro de sobrepor a instalar, entre a entrada 

da CEB e a derivação do disjuntor, em conectores tipo SAK. 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 - Detalhe do muro e localização do medidor bidirecional. Elaborado pelo autor 

Para facilitar as atividades da concessionária de energia, é importante 

fornecer a maior quantidade de dados para que a concessionária possua facilidades 

de inspecionar a instalação, comissionar o gerador fotovoltaico e substituir o medidor 

por um medidor bidirecional. O medidor bidirecional é responsabilidade da 

concessionaria, quando o consumidor é em baixa tensão e com potência inferior a 75 

kW. 

Não há quadro de distribuição nem circuito próximo para a ligação do 

inversor, portanto será instalada a String Box, contendo disjuntor, DPS de corrente 

contínua, chave seccionadora e fusíveis; outro quadro será instalado entre a saída 

dos inversores e o quadro de entrada da CEB, o mesmo conterá DPS para corrente 

alternada, disjuntor e barra para aterramento. 

 

Etapa 02-13: 
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Como não há quadro geral, considera-se a distância entre o local de 

instalação do inversor e o ramal de entrada de 13 metros, considerando as curvas de 

cabos e caixa de passagem. 

 

Etapa 02-14: 

 

A distância entre o inversor e o arranjo fotovoltaico será de 10 metros 

total, já considerando as curvas de cabos e dutos. 

A String Box é uma caixa plástica de sobrepor, conforme a norma ABNT 

NBR IEC 60439, contendo chave seccionadora CC, DPS de corrente contínua, 

fusíveis de proteção e será instalada abaixo do inversor, na mesma parede que servirá 

de descida dos tubos contendo os cabos do arranjo fotovoltaico. 

A seguir é mostrada uma foto do ramal de entrada onde fica o atual 

medidor trifásico. Etapa 02-15: 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Foto do ramal de entrada com enquadramento total. 

Também para efeito de comprovação junto a concessionária de energia, 

é importante fotografar o disjuntor. Segue então a foto do disjuntor atual existente no 

ramal de entrada da creche. 

 

Etapa 02-16: 

 

 

 

 

Figura 66 - Foto do Disjuntor Geral da Unidade Consumidora. 

Será necessário, fornecer o número do medidor de energia e as 

características do medidor, para que este seja corretamente substituído. 
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𝑃 = V. In 

Etapa 02-17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 - Foto com enquadramento do medidor de energia. Arquivo do autor. 

Etapa 02-18: 

 

Tipo e capacidade máxima de corrente do Medidor – Inscrições no 

medidor: Medidor trifásico: 240 V; 60 Hz; Imax 120 A; 3 fases; 4 fios; 3 elem.; 

fabricante General Electric. 

 

Etapa 02-19: 

 

O número de medidor e a placa identificadora são dados relevantes para 

a concessionária de energia. No caso são fictícios, sendo o n.º do medidor 8019059 

e a placa n.º 551353. Este ramal suporta uma potência máxima que pode ser 

calculada pela seguinte fórmula, para o sistema trifásico: 

 

  𝑃 = √3. V. In 

 

Onde: V é a tensão entre fases e In é a corrente nominal do disjuntor de 

entrada, então tem-se: 𝑃 = √3. V. In = 1,732 x 220 V x 50 A = 19052VA = 19,05 KVA. 

Caso o sistema seja monofásico ou bifásico, a fórmula para calcular 

ficaria assim: 

 

Onde: V é a tensão entre fases (sistema bifásico) ou a tensão entre fase 

e neutro (sistema monofásico) e In é a corrente nominal do disjuntor de entrada. 
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A capacidade do sistema trifásico anterior é de 19 KVA. Foram 

levantados todos os dados da etapa 2, e ficou assim: 

 

Etapa 02 N.º Roteiro e Informações 

Coleta de 

informações 

para projeto. 

01 Cálculo do ângulo de inclinação dos painéis: 14,60 graus decimais; OK. 

02 Verificação da altitude do local: 1143 metros. OK. 

03 
Facilidade de chegada de veículos de carga para entrega dos 

equipamentos: O local tem facilidade para descarga de veículos de carga. 

04 Foto do local onde será feito o arranjo fotovoltaico: OK. 

05 Layout do local onde será instalado o arranjo: OK. 

06 
Tipo de sustentação para os módulos que comporão o painel fotovoltaico. 

Telha, laje, estrutura metálica, etc.: Telha trapezoidal. OK. 

07 
Orientação do telhado, desvio azimutal com relação ao norte geográfico: 

0 (zero) graus. OK. 

08 Modelo de estrutura de fixação utilizada: em estrutura metálica. OK. 

09 Área total do local de instalação do arranjo fotovoltaico: 40,85 m². 
10 Perímetro do Local de instalação do arranjo fotovoltaico: 26,34 m. OK. 

11 Local de fixação dos inversores: fixado em parede. OK. 

12 Foto do quadro de alimentação para a energia injetada: OK. 

13 Distância entre inversor e o ponto de conexão (quadro onde a energia 

será injetada: 13 metros. 14 Distância entre inversor e arranjo fotovoltaico: 10 metros. 

15 Foto do ramal de entrada da Unidade consumidora: OK. 

16 
Foto com enquadramento do disjuntor, mostrando a capacidade do 

disjuntor: OK. 

17 
Foto com enquadramento do medidor existente, que será substituído pelo 

medidor bidirecional da concessionária: OK. 

18 
Tipo e capacidade máxima de corrente do medidor – inscrições no 

medidor: OK. 

19 
Número do medidor e placa identificadora: medidor 8019059 e a placa n.º 

551353. OK. 

Tabela 20 - Esta tabela é a tabela 11 com a etapa 2 concluída e com as informações preenchidas. 

Neste ponto, boa parte do projeto já está concluído, porém existe 

necessidade de alguns cálculos complementares para se confirmar a tensão de 

circuito aberto Voc das strings que compõem o painel, bem como a corrente de curto-

circuito do painel, as respectivas correções em função da temperatura e a 

documentação básica que a concessionária de energia exige, todos esses dados 

serão abordados nos próximos tópicos. 

 

4.3.11 Documentação exigida pela concessionária para projeto 
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Neste tópico são listados os documentos normalmente exigidos pelas 

concessionárias para um projeto fotovoltaico e podem existir variações, porém para 

efeitos de ilustração, aqui são listados os mais solicitados pela concessionária de 

energia de Brasília, no Distrito Federal. Modelos desta documentação serão 

preenchidos e colocados no anexo ao final, para facilitar o entendimento do leitor. 

 

Etapa 03 N.º Documentos 

Dados típicos 

exigidos pela 

concessionária 

de energia 

elétrica do 

estado para 

aprovação de 

projeto de 

geração 

fotovoltaica. 

01 
Anotação de responsabilidade técnica, emitida pelo Conselho Regional 

de Engenharia do estado onde o projeto foi realizado; 

02 
ANEEL - Formulário de Solicitação de Acesso para Microgeração 

Distribuída com potência Igual ou Inferior a 10 KW; 

03 
Solicitação de acesso à CEB - NTD 6.09 - requisitos para conexão de 

acessantes ao sistema CEB-D 4 ED; 

04 Folha de dados técnicos (data sheet) do inversor escolhido; 

05 Folha de dados técnicos do módulo solar (data sheet) escolhido; 

06 Registro no INMETRO do inversor escolhido; 

07 Registro no INMETRO do módulo solar escolhido; 

08 
Certificado anti-ilhamento do inversor escolhido, conforme norma 

brasileira; 

09 
Fotos, dados e memorial de inspeção técnica do local de instalação do 

SFCR para GD; 

10 
Memorial de cálculo realizado pelo engenheiro responsável pela ART. 

Obs.: não é exigido, porém é interessante enviar; 

11 Projeto em prancha única do gerador fotovoltaico; 

12 Cópia digitalizada do CREA do engenheiro frente e verso; 

13 
Preenchimento dos dados no sistema de gestão de projetos on-line da 

concessionária, conforme determinação da ANEEL. 

Tabela 21 - Documentação necessária para a concessionária aprovar projeto de geração fotovoltaica. 

Elaborado pelo autor. 

 

4.3 COMPONENTES DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

4.3.1 Módulos fotovoltaicos - tipos 

 

No mercado fotovoltaico existem vários tipos de módulos. Os mais 

comuns encontrados no Brasil são os módulos de silício policristalino, monocristalino 

e menos comuns os de filme fino (película). 
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Fora do Brasil são encontrados módulos com outras tecnologias, por 

exemplo, já são comuns os de filme fino, módulos com células de junção múltipla 

(multijunção), célula de Peroviskita e outras tecnologias, algumas em 

desenvolvimento.  

Porém neste texto são tratados apenas módulos com aplicação prática 

e econômica existentes no mercado fotovoltaico brasileiro. 

Um módulo fotovoltaico é composto de várias camadas, que formam um 

tipo de sanduiche de silício, veja figura adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 - Camadas que compõem um módulo fotovoltaico. Traduzido pelo autor. 

Fonte: <http://mohammadrayyanblog.blogspot.com/>. 

 

Na figura acima, o vidro de cobertura destina-se a proteção do módulo 

solar. Este vidro é temperado, aceita variações de temperatura, porém é fino, 

normalmente de 3,2 mm. É um vidro fabricado com baixo teor de ferro, pode ter um 

adesivo transparente, também conhecido como película, que facilita a entrada de luz. 

 

Este adesivo transparente é dopado com óxidos metálicos que 

comumente são utilizados em dispositivos optoeletrônicos, cuja função é coletar 

elétrons. O adesivo protege o vidro de cobertura sobre o revestimento antirreflexo que 

garante a passagem da luz para as camadas cristalinas de silício.  

 

http://mohammadrayyanblog.blogspot.com/2016/02/the-parts-of-solar-panel-and-how-solar.html
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A cobertura antirreflexo ou revestimento antirreflexo tem uma 

combinação de espessura e um índice de refração favorável. Esta camada serve para 

guiar a luz para a célula solar. Sem esta camada, boa parte da luz refletiria para a 

superfície. 

A camada de semicondutor tipo N ou silício tipo N é produzida através 

da dopagem do Si com compostos que contêm um elétron de valência a mais do que 

o Si, como o fósforo ou o arsênico.  

A dopagem é um processo de se adicionar impurezas a semicondutores 

para alterar suas propriedades. Um elétron de valência é um elétron encontrado na 

camada mais externa de elétrons.  

Um elemento químico contendo mais elétrons de valência tentará doar 

elétrons de valência a um elemento contendo menos elétrons de valência.  

Como apenas quatro elétrons são necessários para se ligar aos quatro 

átomos de silício adjacentes, o quinto elétron de valência está disponível para a 

condução. 

A camada de semicondutor tipo P ou silício tipo P é criada por 

dopagem com compostos contendo menos elétrons de valência do que o Si, como o 

Boro.  

Quando o silício (quatro elétrons de valência) é dopado com átomos que 

têm menos elétrons de valência (três elétrons de valência), apenas três elétrons estão 

disponíveis para se ligar a quatro átomos de silício adjacentes, portanto existe uma 

ligação incompleta, uma lacuna, que pode atrair um elétron de um átomo próximo. 

Preencher uma lacuna cria outra lacuna em um átomo Si diferente.  

Este movimento de lacunas torna-se próprio para a condução, criando 

um fluxo de elétrons ou corrente elétrica. 

O contato traseiro é feito de um metal, que cobre toda a superfície 

traseira da célula solar. O contato traseiro age como um condutor. 

O substrato ou invólucro traseiro normalmente é consistido de 

alumínio ou plástico e tem a função de proteger o módulo e de suportar 

mecanicamente o módulo para o manuseio e instalação, com um isolamento elétrico. 

 

Na figura seguinte é mostrado um módulo comercial típico desmontado. 
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Figura 69 - Partes de um módulo comercial típico desmontado.  

Fonte: <http://valify.se/>. 

 

É importante saber que os módulos solares embora sejam duráveis por 

não possuírem partes móveis, também precisam ser submetidos a manutenção, 

limpeza periódica e a determinados cuidados com o sombreamento. 

A elevada dissipação de energia que ocorre em uma pequena área de 

uma célula pode resultar em superaquecimento local, ou "pontos quentes", que por 

sua vez levam a efeitos destrutivos, como quebra de células ou vidros, fusão da solda 

ou degradação da célula solar. O calor dissipado em uma célula sombreada faz com 

que um módulo possa rachar por sobreaquecimento. 

Veja na figura adiante o exemplo contendo célula com sombreamento e 

células sem sombreamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Efeito de dissipação térmica na fila de células fotovoltaicas. Traduzido pelo autor. 

Fonte: <https://www.pveducation.org/>.  

A figura seguinte mostra o efeito de sobreaquecimento na célula e os 

danos causados ao módulo. 

 

 

http://valify.se/2018/02/26/diy-solar-panel-part-2/
https://www.pveducation.org/pvcdrom/modules/hot-spot-heating
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Figura 71 - Danos causados a uma célula devido a sobreaquecimento causado por sombreamento. 

Fonte: <https://www.pveducation.org/>. 

 

4.3.2 Características de um módulo fotovoltaico 

 

Um módulo fotovoltaico possui determinadas características elétricas e 

mecânicas que são essenciais para um projeto fotovoltaico, descritas a seguir. 

 

Corrente de curto-circuito (Isc): encontrada na folha de dados (data 

sheet) do módulo com o nome de Isc é a intensidade máxima de corrente suportada 

pelo módulo. Esta corrente só pode ser medida sob condições específicas e com 

circuito fechado, com um instrumento de medidas elétricas chamado de amperímetro.  

 

A corrente de curto-circuito (Isc) existe, quando não há carga elétrica 

ligada entre os terminais do módulo fotovoltaico. Um módulo nunca deve ter seus 

cabos positivo e negativo conectado juntos, pois se isso ocorrer, produzirá a corrente 

de curto-circuito que será responsável por danificar as células fotovoltaicas. 

 

A próxima figura mostra um módulo fotovoltaico ligado em curto-circuito, 

o que poderá destruí-lo e a maneira correta de se efetuar as ligações para que não se 

cause danos ao módulo ou painel. 

 

 

 

https://www.pveducation.org/pvcdrom/modules/hot-spot-heating
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Figura 72 - Ligação incorreta do módulo a esquerda e ligação correta a direita. Adaptado pelo autor. 

Fonte: <https://www.solar-electric.com/>. 

 

Corrente ideal de operação do módulo (Imp): A corrente Imp é a 

corrente ideal que o módulo pode operar sob condições de laboratório, denominada 

Condições Padrão de Testes, do inglês Standard Test Conditions (STC). Nesta 

condição, quando o módulo é submetido a máxima potência que pode ser produzida, 

circula pelo módulo uma corrente de operação denominada de Imp. Esta corrente é 

variável e nem sempre é alcançada nas condições reais de operação. 

 

Tensão de circuito aberto (Voc): é a máxima tensão (voltagem) que 

pode ser medida nos terminais de um módulo fotovoltaico, sem que haja circulação 

de corrente, ou seja, o módulo deverá estar com seus terminais sem nenhuma 

conexão entre eles e sob luz. Nesta condição é obtida a tensão de circuito aberto 

(Voc). Esta tensão depende da luz solar e o valor de Voc deve ser sempre obtido da 

folha de dados técnicos (data Sheet) do módulo solar. A Voc vária com a intensidade 

da luz solar. 

 

Tensão ideal de operação (Vmp): é a tensão ideal que o módulo é 

submetido para operar na STC. Nesta condição, quando o módulo é submetido a 

tensão Vmp e corrente Imp, o módulo produz a máxima potência. Nas condições 

normais de operação esses parâmetros não são facilmente alcançados. 

 

Potência Nominal Máxima (Pmax): é a potência ideal de 

funcionamento do módulo, produzida em STC, quando a corrente Imp e a tensão Vmp 

na curva de corrente versus potência (I x V) entregam a máxima potência do módulo. 

 

https://www.solar-electric.com/learning-center/wiring-cabling/how-to-use-mc4-connectors-cables.html/
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A curva I x V é mostrada na figura a seguir e o joelho da curva é onde ocorre a máxima 

potência entregue pelo módulo sob determinadas condições de operação, 

temperatura e irradiação solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 - Curva I-V, corrente versus tensão de um módulo sob temperatura e irradiância variável. 

Fonte: <http://www.canadiansolar.com/>.  

 

Eficiência do módulo: A eficiência de um módulo fotovoltaico na STC 

pode ser encontrada na folha de dados técnicos (data sheet) do fabricante, porém se 

a eficiência não for encontrada, pode ser facilmente calculada utilizando a seguinte 

fórmula: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑝 ∗ 1000
 

 

Onde: Pmax é a máxima potência do painel.  

Ap é a área do painel. 

 

No módulo solar adotado no exemplo (fig. 42), a folha de dados traz uma 

eficiência de 16,80% em STC para o módulo CS6K-275P. Observe que o comprimento 

do módulo é de 1,65 m e a largura é de 0,992 m, logo tem-se: 

 

http://www.canadiansolar.com/
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑝 ∗ 1000
=

275 𝑊

1,65 𝑚 ∗ 0,992 𝑚 ∗ 1000
= 0,1680

𝑊

𝑚2
= 16,80 % 

 

Ou seja, 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 16,80 %, que é o mesmo valor de eficiência é 

encontrado no data sheet. 

Temperatura operacional do módulo: é a variação de temperatura que 

um módulo é projetado para funcionar. No módulo adotado, esta temperatura varia 

entre - 40°C a + 85 °C. 

Fusíveis de proteção: O fabricante recomenda no máximo um fusível 

de 15 A. 

Tolerância de potência: é a variação de potência que o módulo tolera, 

que no caso está entre 0 a 5 W. 

Tipo de célula: as mais comuns são monocristalinas e policristalinas. 

Neste projeto o módulo adotado é composto de células policristalinas. As células 

possuem tamanho de 6 polegadas (≈15,24 cm). O módulo adotado é composto de 60 

células. 

Características de temperatura: Coeficiente de temperatura a potência 

máxima (Pmax) é de -0,41 % / °C. Coeficiente de temperatura a tensão de circuito 

aberto (Voc) é de -0,31 % / °C. Coeficiente de temperatura a corrente de curto-circuito 

(Isc) é de 0,053% / °C. Temperatura nominal operacional da célula: 43 °C ± 2 °C. 

Caixa de junção (de ligação): tipo IP67, contendo três diodos e 

terminais de ligação com conectores MC4 macho e fêmea. 

Peso do painel adotado: 18,2 Kg. 

Ao realizar um projeto de estrutura de fixação de módulos fotovoltaicos, 

sempre deverá ser consultado um profissional especializado para os cálculos 

necessários para a sustentação sobre o telhado ou estrutura metálica confeccionada 

especificamente para esta finalidade.  

As placas farão um esforço sobre o telhado ou estrutura, de forma que 

esse esforço precisa ser corretamente dimensionado para que não haja danos à 

estrutura do telhado e ao próprio telhado. 

 

4.3.3 Módulo a ser adotado 
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Com todas as características necessárias ao módulo de referência, o 

usuário pode adotar qualquer módulo que lhe atenda, seguindo esta sequência: 

eficiência, menor variação de potência com a variação da radiação solar, melhor custo 

de aquisição, menor coeficiente de temperatura possível, melhor garantia do 

fabricante ou fornecedor, tipo de painel e propriedades eletromecânicas. 

Sempre levar em consideração a energia real necessária para a devida 

compensação. Verificar quanto tempo o fabricante e fornecedor estão no mercado 

apenas para efeito de garantia. Consultar sites especializados e lojas virtuais sobre o 

comportamento do fornecedor e fabricante no momento de arcar com a garantia e as 

imposições feitas por esses para atender a garantia em caso de defeitos. 

 

4.3.4 Fabricantes de Módulos 

 

São vários fabricantes de módulos e no Brasil tem-se que levar em 

consideração os módulos que possuem INMETRO, pois só estes serão aceitos pela 

concessionária de energia. Para efeito de ilustração, seguem alguns fabricantes 

homologados com classificação energética A, dimensões usuais e potências 

compatíveis de acordo com a tabela do INMETRO e mundialmente aceitos como os 

melhores. Porém no Brasil, os modelos apresentados aqui não necessariamente são 

considerados os melhores fora do Brasil. 

 

Fabricante 
Potência 

Wp 
Modelo Dimens 

comp x 
larg 

Ef. 
Energ. % 

Temp. 
NOCT 

Tecnol. Garantia 
fora do 
Brasil 

Panasonic 221 VBHN220AA01 1580 x 798 17,5% - A 45 Si-Mono 15 anos 

Kyocera Solar 245 KD245GH-4FB2 1662 x 990 14,9% - A 45 Si-Poly 10 anos 

SunPower 327 SPR-E20-327-COM 1559 x 1046 20,1% - A 45 Si-Mono 25 anos 

SolarWorld 245 SW 245 MONO 1675 x 1001 14,6% - A 47 Si-Mono 10 anos 

Trina Solar 315 315PC05 1955 x 992 16,3% - A 45 Si-Poly 10 anos 

Yingli Solar 275 L275D-30b 1650 x 990 16,8% - A 46 Si-Mono 10 anos 

First Solar 

Arizona 

115 S-4115-2 1200 x 600 16,0% - A 45 Filmes 10 anos 

Canadian Solar 335 CS6U-335M 1960 x 1992 17,2% - A 45 Si-Mono 10 anos 

Suntech 270 STP-270/20-Wem 1640 x 992 16,6% - A 45 Si-Poly 10 anos 

LG Solar * 320 LG320N1C-G4 1640 x 1000 19,5% 46 Si-Mono 12 anos 

* sem INMETRO (não vendido no Brasil) 

Tabela 22 - Melhores fabricantes de módulos solares em 2016. Elaborado pelo autor. 
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Após as definições dos parâmetros do módulo fotovoltaico e 

conceituação de string serão realizados outros cálculos de dimensionamento 

fotovoltaico para esta microusina solar. 

Esses cálculos são necessários para se definir as correções necessárias 

dos parâmetros elétricos que serão explicados mais adiante. 

Antes de iniciar esses cálculos será apresentado a maneira de se ligar 

os inversores e o data sheet do inversor escolhido, para que o leitor entenda a 

utilização dos parâmetros a serem calculados. 

Como explicado anteriormente podem ser adotados para este projeto 

duas configurações para o inversor. Uma configuração pode ser com um inversor 

monofásico e outra configuração com três inversores monofásicos.  

Pelos desenhos de sugestão apresentados anteriormente, o autor optou 

por uma configuração com três inversores, por ser tecnicamente vantajosa para a 

unidade consumidora. 

A concessionária de energia exige a apresentação do diagrama de 

ligação dos inversores. Esse diagrama é conhecido como diagrama unifilar. O 

diagrama mostra como os inversores devem ser ligados na instalação do consumidor 

e na instalação da concessionária de energia. 

Nas figuras seguintes, são mostrados o diagrama unifilar e trifilar de 

ligação do inversor. Posteriormente esse inversor fará parte de um diagrama maior, 

que será apresentado a concessionária e onde está interligado aos outros 

componentes do diagrama unifilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 - Diagrama unifilar de um inversor monofásico com disjuntor monofásico de proteção. 

Elaborado pelo autor. 
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Figura 75 - Diagrama trifilar exemplo mostrando a ligação de três inversores monofásicos. Elaborado 

pelo autor. 

Na figura anterior, o projetista poderia usar apenas o bloco individual 

pontilhado e colocaria um inversor de 6 kW no circuito. O autor adotou a configuração 

utilizando-se três inversores de 2 kW. Veja o data sheet do inversor na figura a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 - Dados técnicos (data sheet) do inversor adotado. Adaptado pelo autor.  

Fonte: <http://ecosolys.com.br/>. 

 

 

http://ecosolys.com.br/wp-content/uploads/2018/03/inversores_dg_R02.pdf
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Em função da definição do inversor adotado, será necessário efetuar 

alguns cálculos para verificar se o inversor atenderá as especificações deste projeto 

ou se a potência calculada será suficiente para se fazer a compensação energética. 

Conforme definido anteriormente, a fixação dos módulos será sobre 

estrutura metálica com telhado (superposto). Será considerado um Δt como a 

diferença de temperatura entre as células fotovoltaicas e a temperatura ambiente, 

cerca de 29 °C. A temperatura ambiente média anual é de 26,6 °C (INMET) e a 

temperatura na STC é 25 °C. A temperatura no interior do painel será próxima de Δt 

+ Tamb = 29 °C + 26,6 °C = 55,6 °C e a Temperatura de cálculos, TCalc será: 

 

𝑇𝐶𝑎𝑙𝑐  =  𝑇𝐴𝑚𝑏 + (𝛥𝑡 − 𝑇𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎)°𝐂 

 

𝑇𝐶𝑎𝑙𝑐  =  26,6 + (29,0 − 25,0) °𝐂 

 

𝑇𝐶𝑎𝑙𝑐  = 30,6 °C 

 

A temperatura no interior do módulo pode ser bem mais alta que a considerada. 

Módulo Fotovoltaico escolhido: CanadianSolar modelo CS6K-275P; 

As características a seguir foram retiradas da folha de dados, figura 42. 

Características Elétricas em Condições Padrão de Teste (STC): 

 

Potência-pico (Pmax_pico) = 275 Wp; 

Tensão em Máxima Potência (Vmp) = 31 V; 

Corrente em Máxima Potência (Imp) = 8,88 A; 

Tensão em Circuito Aberto (Voc) = 38 V; 

Corrente em Curto-Circuito (Isc) = 9,45 A; 

 

Características de Temperatura: 

Coef. de temp. Potência-pico (Pmax) = -0,41%/°C; 

Coef. de temp. Tensão Máxima = -0,42%/°C (*valor adotado); 

Coef. de temp. Tensão em Circuito Aberto (Voc)= -0,31%/°C; 

Coef. de temp. Corrente em Curto-Circuito (Isc) = 0,053 %/°C; 

Correção da potência Pmax: 
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Compensação da Potência-Pico: 

A fórmula para a compensação da potência-pico é: 

 

𝐿°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  −°𝑪𝒘𝒑,𝒑𝒎𝒂𝒙−𝒑𝒊𝒄𝒐%/°C ∗ [𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐 , 𝑃𝑚𝑎𝑥]  

ou 

𝐿°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  −0,41%/°C ∗   30,6 °C =  −12,546 % 

 

Rendimento de Potência: 

A fórmula para se calcular o rendimento de potência é: 

 

𝑅°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  100% + (𝐿°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥) ou 

𝑅°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  100% + (−12,546) = 87,454 % 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎,𝑃𝑉 = 𝑅°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,𝑃𝑉 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎,𝑃𝑉 = 0,87454 ∗ 275 Wp = 240,50 Wp 

 

Compensação da Tensão Máxima, adotando-se a temperatura de -15° C para 

o cálculo da temperatura mínima:  

 

𝐿°𝐶𝑉𝑜𝑐 =  −𝑪𝒘𝒑,𝑽𝒐𝒄%/°𝐶 ∗ (𝑇°𝐶𝑚𝑖𝑛) 

𝐿°𝐶𝑉𝑜𝑐 =  −0,31%/°𝐶 ∗ (−15 °𝐶) = 4,65 % 

𝑅°𝐶𝑉𝑜𝑐 =  100 % + 4,65 % =  104,65 % 

𝑉𝑜𝑐,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑅°𝐶𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑐 = 1,0465 ∗ 38 𝑉 = 39,767 𝑉 

 

Compensação da Tensão Mínima, considerando-se uma temperatura de 

trabalho de 55,6 °C, que é comum ocorrer no módulo no local do projeto: 

 

𝐿°𝐶𝑉𝑚𝑝 =  −𝑪𝒘𝒑,𝑽𝒐𝒄%/°𝐶 ∗ (𝑇°𝐶𝑚𝑎𝑥) 

𝐿°𝐶𝑉𝑚𝑝 =  −0,41%/°𝐶 ∗ (+55,6 °𝐶) = −22,796 °𝐶 

𝑅°𝐶𝑉𝑚𝑝 =  100 % + (−22,796 %) =  77,204 % 

𝑉𝑚𝑝,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑅°𝐶𝑉𝑚𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝 = 0,77204 ∗ 31 𝑉 = 23,93324 𝑉 
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Compensação da Corrente em Curto-Circuito: 

  

𝐿°𝐶𝐼𝑠𝑐 =  𝑪𝒘𝒑,𝑰𝒔𝒄%/°𝐶 ∗ (𝑇°𝐶𝑚𝑎𝑥) 

𝐿°𝐶𝐼𝑠𝑐 =  0,053%/°𝐶 ∗ 55,6 °𝐶 =  2,9468 % 

𝑅°𝐶𝐼𝑠𝑐 =  100 % +  𝐿°𝐶𝐼𝑠𝑐 =  102,9468 % 

𝐼𝑠𝑐,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 =  1,029468 ∗ 9,45 = 9,73 𝐴 

 

Agora é possível corrigir o rendimento (η) do módulo, para um número 

mais compatível com a realidade em que o módulo funcionará, que fica: 

 

𝞰𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐 =
𝑷𝒎𝒂𝒙

𝑨𝒑∗𝟏𝟎𝟎𝟎
=

𝟐𝟒𝟎,𝟓𝟎

𝟏,𝟔𝟑𝟔𝟖∗𝟏𝟎𝟎𝟎
 =      𝞰𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐−𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒈𝒊𝒅𝒂 = 𝟏𝟒, 𝟔𝟗 % 

𝑵𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 =
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 

𝑷𝒎𝒑 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒈𝒊𝒅𝒂
=

𝟔𝟎𝟓𝟎 𝑾

𝟐𝟒𝟎, 𝟓𝟎 𝑾 
 = 𝟐𝟓, 𝟏𝟓 𝒐𝒖 𝟐𝟓 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 

 

Então pode-se concluir que existem duas possibilidades; o penúltimo 

cálculo resultou em 22 módulos, porém no último cálculo, numa condição ligeiramente 

desfavorável, com temperatura mais alta resultou em 25 módulos. É necessário se 

compensar 764 kWh/mês, o que corresponde a 25,5 kWh/dia e 24 módulos podem 

produzir o equivalente, segundo os últimos cálculos, lembrando que a fórmula para se 

calcular a energia real diária é: 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 ∗  𝐹𝐷𝐺,𝑚é𝑑𝑖𝑜 

 

E a fórmula poderá ser reescrita assim: 

𝐸𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒅𝒊á𝒓𝒊𝒂,𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 ∗  𝐹𝐷𝐺,𝑚é𝑑𝑖𝑜 

 

Porém o FDG não terá sua compensação de temperatura, pois a 

temperatura já foi compensada nos cálculos anteriores de acordo com o item 4.2.8 e 

o FDG foi expresso pela fórmula:  

𝑭𝑫𝑮 =  𝟎, 𝟖𝟕𝟔𝟑𝟔𝟏𝟐𝟗 ∗ 𝑪𝒕𝒆𝒎𝒑 

Logo, considerando-se Ctemp = 1 e para este cálculo o FDG = 0,8764, 

tem-se: 
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𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =  240,5 𝑊 ∗  5,58 ∗  𝐹𝐷𝐺 = 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =  240,5 𝑊 ∗  5,58 ∗  0,8764 = 1176,12 𝑊 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 =  𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  ∗  𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 =  1176,12 ∗  22 = 25874,64 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = 25874,64 ∗ 30 = 776,24 𝑘𝑊ℎ/𝑚ê𝑠 

Portanto pode ser utilizado o penúltimo cálculo que resultou em 22 

módulos, porém para otimizar o layout, será utilizado 24 módulos porque a 

configuração da string permite mais dois módulos, gerando-se um pouco mais de 

energia, o que poderá ser revertido em créditos e o novo layout ficará como na figura 

a seguir: 

 

 

 

 

Figura 77 - Layout sugerido para as 3 strings, proteção CC, inversor, proteção CA, local de injeção 

da energia gerada. Elaborado pelo autor. 

A energia real diária com 24 painéis passa a ser: Ereal,diária=1176,12*24 = 28.226,88 

W; A.  Ereal,mensal  = 28.226,88*30 = 846.806,4 W e a Ereal,anual = 846.806,4*12 = 

10.161.676,8 = 10,16 MW ou  

Ereal,anual = 10,16 MW. 

Definições Quantidade ou valor Observações 

Módulos 24 3 strings de 8 módulos de 275 Wp 

Inversor 03 3 inversores monofásicos de 2 kW 

String box 03 3 caixas de proteção CC 

Estrutura 01 1 estrutura de sustentação 

Isc,corrigida 9,73 A Corrente de curto-circuito corrigida 

Voc,corrigida (-15 °C) 39,767 V Tensão Voc em sensação térmica de (-15 °C) 

Voc,corrigida (+55,6 °C) 23,933 V Tensão Voc em sensação térmica de (+55,6 °C) 

Ppeak,módulo 240,5 W Potência-pico do módulo corrigida (+55,6 °C) 

ηmódulos 14,69 % Rendimento na temperatura de +55,6 °C 

Ereal,mensal 776,24 kWh/mês Compensa 100 % da energia possível 

Tabela 23 - Resumo de cálculos comparativos. Elaborado pelo autor. 
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Com os dados da tabela acima, será possível verificar se o inversor 

escolhido atende as especificações técnicas. 

Verificando o data sheet do inversor na figura 76, tem-se que a corrente 

máxima suportada na entrada do inversor é de Iinv = 10 A e a corrente Isc,corrigida = 9,73 

A. Logo, a corrente suportada pelo inversor é ligeiramente maior do que a corrente de 

curto-circuito do módulo, ou Iinv > Isc,corrigida, portanto está dentro da faixa de operação. 

Na associação em série dos módulos fotovoltaicos, a exemplo da figura 

77, as tensões são somadas, como estão em série oito módulos, a tensão nas 

condições de -15 °C e +55,6 °C ficarão: 

 

V-15 °C = 8 * Voc-15 °C = 8*39,767 = 318,13 V 

V+55,6 °C = 8 * Voc+55,6 °C = 8*23,933 = 191,46 V 

 

Voltando ao data sheet do inversor, a tensão máxima de entrada de 

corrente contínua é de 380 V, ou Vcc,inv = 380 V, e comparando-se com a tensão 

máxima para uma temperatura de -15 °C ou V-15 °C < Vcc,inv, conclui-se que o 

inversor suportará a tensão na condição crítica de V-15 °C. 

 

4.3.5 A string box e seus componentes 

 

Uma string box é um quadro de proteção do sistema fotovoltaico, porém 

é dedicado a seção de corrente contínua do sistema fotovoltaico, ou seja, está ligada 

entre a saída da string do painel fotovoltaico e a entrada do inversor. Veja a figura de 

um dos vários modelos existentes no mercado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 - String box típica utilizada para a proteção de string dos painéis solares. 

Fonte: <http://ecosolys.com.br/>. 

 

 

http://ecosolys.com.br/index.php/home/string-box/
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Internamente, a string box é ligada conforme a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 - Ligações internas de uma string box da marca Ecosolys. 

Fonte: <http://ecosolys.com.br/>. 

 

Uma string box é composta dos seguintes componentes: 

a) Dois ou mais conectores de entrada para os cabos de corrente contínua, 

provenientes do painel solar ou da string, apropriados para fixação em trilho 

DIN de 35 mm; 

b) Um conector para aterramento; 

c) Uma chave de interrupção do circuito, que pode ser um disjuntor de 

corrente contínua ou uma chave rotativa; 

d) Dois porta-fusíveis fotovoltaicos, cada um contendo um fusível fotovoltaico 

de 15 ampères recomendado pelo fabricante do módulo; 

e) Um conjunto de três dispositivos de proteção contra surtos (DPS), ligados 

em modo transverso; 

f) Caixa de proteção em plástico ABS, IP 66 para fixação dos elementos de 

proteção. 

 

As figuras adiante mostram os componentes típicos da string box. 

 

 

 

http://ecosolys.com.br/index.php/home/string-box/
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Figura 80 - Conector de passagem, simétrico, para cabos de 0,5 a 4 mm² (cabo), 25 A, TS 35, 600 V.  

Fonte: <http://www.lojaeletrica.com.br/>. 

 

 

 

 

 

Figura 81 - Conector de passagem, simétrico, para cabos de 0,5 a 4 mm², usado em aterramento. 

Fonte: <http://www.lojaeletrica.com.br/>. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 - Disjuntor de interrupção CC usado como chave em string box. 

Fonte: <https://portuguese.alibaba.com/>. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 - Porta-fusível fotovoltaico de 15 A, com os fusíveis de 15 A, 1000 V. 

Fonte: <http://www.siba.com.br/>. 

 

 

 

 

 

http://www.lojaeletrica.com.br/conector-passagem-poliamida-36a-sak-4-pa-en-weidmuller,product,2190800720500,dept,1006.aspx
http://www.lojaeletrica.com.br/conector-passagem-poliamida-36a-sak-4-pa-en-weidmuller,product,2190800720500,dept,1006.aspx
https://portuguese.alibaba.com/product-detail/suntree-tuv-iec-dc-breaker-1200v-63a-dc-circuit-breaker-4-pole-mcb-miniature-circuit-breaker-60661398750.html
http://www.siba.com.br/fotovoltaicos.html
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Figura 84 - DPS fotovoltaico típico. DPS classe I utilizar na string box.  

Fonte: <https://www.embrastec.com.br/>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 - Caixa em ABS para a fixação de elementos de proteção e composição da string box. 

Fonte: <http://www.proautomacao.com.br/>. 

 

4.3.6 Conectores MC4, cabo fotovoltaico 

 

A ligação entre a string box e o inversor é feita através de cabos e 

conectores especiais para energia solar. Os conectores são denominados MC4, 

sendo MC4 macho e o MC4 fêmea. O grau de proteção do invólucro plástico do 

conector MC4 normalmente é IP68, o que significa dizer que o conector é a prova de 

tempo e poeira. 

Veja adiante a figura dos conectores MC4 macho, MC4 fêmea e a 

característica dos terminais. Esses terminais são estanhados e são feitos para serem 

esmagados por um alicate especial apropriado para esta finalidade. Este processo de 

esmagamento do terminal juntamente com o cabo condutor é conhecido pelo nome 

de crimpagem.  O alicate de crimpagem garante que a corrente elétrica que circulará 

 

 

https://www.embrastec.com.br/dpfotovoltaico
http://www.proautomacao.com.br/produtos-post/caixa-plastica-com-protecao-uv/
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pelo terminal do conector fique dentro de padrões técnicos aceitos sem causar perdas 

elevadas nas conexões, tais perdas são resultantes do calor gerado nas conexões e 

são responsáveis pela baixa eficiência do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 - Conectores MC4 macho, MC4 fêmea e terminais estanhados para crimpagem. 

Fonte: <https://www.neosolar.com.br/>. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 - Alicate crimpador de terminais de conectores MC4. A direita terminais crimpados.  

Fonte: <https://www.neosolar.com.br/>. 

 

Outro elo importante na interligação do sistema fotovoltaico é o cabo 

fotovoltaico. Este cabo, também conhecido como cabo solar é especial e é 

responsável pela condução de corrente contínua que sai do painel solar ou da string 

e vai diretamente para a string box e inversor. O cabo fotovoltaico possui isolação 

especial, tratamento contra radiação ultravioleta e é estanhado, objetivando reduzir 

ao máximo as perdas por efeito Joule, que resultam em aquecimento do cabo 

condutor. 

 

 

https://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/conector-mc4
https://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/conector-mc4/instalacao-de-conector-tipo-mc4
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Não deve ser usado cabo elétrico comum em instalação fotovoltaica. O 

cabo comum ficará ressecado e comprometerá a instalação, aumentando as perdas 

e provocando curto-circuito com fuga para a terra, danificando a instalação. 

O cabo fotovoltaico está disponível comumente nas bitolas de 4 mm² e 

6 mm² com tensão de isolação de 1 KV, nas cores vermelho e preto. Devem seguir as 

normas NBR NM280, IEC 60216, DIN EN 60811-504, EN 50618, TÜV 2 PFG 1169. 

A seção do cabo de energia solar tem isolação dupla, portanto os 

cálculos dos eletrodutos são diferentes dos cálculos para cabos com isolação comum, 

por exemplo, onde normalmente seria possível passar com folga os cabos do 

eletroduto de uma polegada, deve ser dimensionado um eletroduto no mínimo duas 

polegadas. A figura a seguir mostra cabos fotovoltaicos típicos encontrados no 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 - Cabos fotovoltaicos. 

Fonte: <https://www.neosolar.com.br/>. 

 

4.3.7 Aterramento 

 

O aterramento de uma microusina deve conter todos elementos 

necessários a garantir o correto funcionamento dos dispositivos de proteção DPS e 

contra descargas atmosféricas, proporcionando um perfeito escoamento da descarga 

elétrica para a terra. Os componentes para compor um bom aterramento são: 

Hastes de aterramento de boa qualidade, conectores para hastes de 

terra, cabo de cobre nu, cabos para aterramento da string, do painel fotovoltaico e de 

interligação dos componentes. 

No sistema em questão com 8 m x 5 m aproximadamente, montado 

sobre uma estrutura metálica, o aterramento será simples. 

 

https://www.neosolar.com.br/loja/catalogsearch/result/?q=cabo+solar
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O sistema de aterramento sugerido é mostrado nas figuras adiante, e 

trata-se de uma pequena malha de terra e da conexão do cabo terra conectado 

juntamente com a presilha de fixação (fig. 90) dos módulos fotovoltaicos. Cada haste 

será enterrada no solo e conectada com um cabo de cobre nu ao lado da estrutura 

metálica de sustentação através de conectores. Todas as hastes são interligadas pelo 

cabo de cobre nu conforme a figura adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 - Sugestão de uma pequena malha de aterramento para estrutura metálica, contendo as 

caixas de inspeção. Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90 - Interligação dos módulos fotovoltaicos com o cabo de aterramento (laranja) preso na 

presilha do módulo. Elaborado pelo autor. 
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Na figura a seguir, um fabricante de sistemas de fixação sugere clips de 

aterramento, que são conectores específicos para o aterramento dos módulos solares 

que compõem o painel.  

Caso os clips de aterramento não estejam disponíveis, o aterramento 

poderá ser efetuado por presilhas, conforme explicado anteriormente. Se o 

aterramento for realizado com a presilha de fixação, no local onde o cabo será preso 

à presilha, o cabo deve ser decapado para dar contato físico com a presilha e 

proporcionar o correto aterramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 - Sistema de aterramento feito com clips apropriados para aterramento. 

Fonte: <http://www.phb.com.br/>. 

 

O inversor, a string box, os módulos que compõem o painel, a estrutura 

metálica de fixação, a estrutura metálica de sustentação, todos esses componentes 

deverão estar interligados ao barramento de terra do medidor da concessionária de 

energia. 

 

 

 

 

Figura 92 - Haste de aterramento de aço-cobreada, cilíndrica com Ø 5/8" e pureza 99,9%, 
comprimento 2,4 m. 

Fonte: <http://www.intelli.com.br/>. 

 

 

 

 

http://www.phb.com.br/produtos/solar/kits/solarkits_br.aspx
http://www.intelli.com.br/produtos/hastes-de-aterramento/prolongavel/haste-de-aterramento/28
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Figura 93 - Grampo de aterramento de aço-cobreado para haste de Ø 5/8". O uso deste grampo 
pode ser evitado utilizando-se solda oxiacetilênica para soldar o cabo de cobre nu à haste de terra. 

Fonte: <http://www.intelli.com.br/>. 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 – Caixa de inspeção para inspeção em hastes e conectores de aterramento, em 
polipropileno, peso suportável de 90 Kg, A x L x P (290x260x260 mm). O uso desta caixa pode ser 
evitado utilizando-se solda oxiacetilênica para soldar o cabo de cobre nu à haste de terra. 

Fonte: <http://www.cigame.com.br/> 

 

 

 

 

Figura 95 - Cabo de cobre nu, têmpera meio-dura, 25 mm², classe 2A. 

Fonte: <http://www.induscabos.com.br/> 

 

O cabo de aterramento que deverá interligar o painel fotovoltaico, 

módulo a módulo e ir até a string box poderá ser um cabo de 4 mm², verde e amarelo, 

conhecido no mercado como cabo brasileirinho, veja figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 96 - Cabo de cobre unipolar flexível 4,0 mm², verde-amarelo, PVC, 450/750 V, classe 5. 

Fonte: <https://www.santil.com.br/> 

 

 

 

 

http://www.intelli.com.br/produtos/hastes-de-aterramento/prolongavel/grampo-de-aterramento/43
http://www.cigame.com.br/caixa-de-inspecao-de-pvc-para-aterramento-200mm-com-tampa/p
http://www.induscabos.com.br/fios-e-cabos-de-cobre-nu/
https://www.santil.com.br/produto/1704101/cabo-fio-flexivel-1mm-750v-verde-amarelo-p10-vdam-pirelli
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A instalação fotovoltaica é projetada para possuir vida útil de 25 anos, 

portanto deve ser feita com componentes de boa qualidade. Sugere-se que a 

instalação seja composta de eletrodutos flexíveis com alma de alumínio ou aço, caixas 

de passagem de alumínio IP66, para não deixar entrar água ou poeira, conduletes de 

alumínio com vedação de borracha ou polietileno, prensa-cabos, etc. Utilizando-se 

materiais de boa qualidade, a instalação dificilmente apresentará defeito. 

No diagrama da figura adiante, um fabricante nacional sugere como 

deve ser feita a interligação do cabo de aterramento entre módulos, string box, 

inversor e quadro geral de distribuição da concessionária de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 - Diagrama unifilar de ligação, mostrando o cabo de aterramento (verde) interligando 
equipamentos. 

Fonte: <http://ecosolys.com.br/>. 

 

4.4 INVERSORES 

 

4.4.1 Local de instalação 

 

Os inversores devem ser instalados em local de fácil acesso objetivando 

a facilidade de manutenção e inspeção da concessionária de energia. Instalar os 

inversores longe do alcance da chuva, mesmo que o inversor possua um grau de 

proteção elevado. Instalar em local fresco e ventilado, de forma que o aparelho possa 

ter ar circulante à sua volta, para que efetue uma boa dissipação térmica e troca de 

calor com o ambiente.  

Este componente pode ser instalado na vertical ou com um ângulo que 

não exceda quinze graus de inclinação. Porém normalmente o display do inversor, 

 

http://ecosolys.com.br/
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onde são feitas as configurações fica melhor visualizado quando a instalação é na 

vertical. 

A seguir a sugestão de instalação de um inversor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98 - Posições adequadas para instalação de inversor. 

Fonte: <http://ecosolys.com.br/>. 

 

4.4.2 Conexão típica 

 

O inversor possui uma saída de corrente alternada e duas entradas de 

corrente contínua através de conectores MC4 macho e fêmea. No caso do inversor 

escolhido ainda há uma entrada para o conector do ventilador e para comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99 - Conexões típicas de um inversor de fabricação nacional. Adaptada pelo autor. 

Fonte: <http://ecosolys.com.br/>. 

 

A conexão de corrente alternada utiliza uma tomada típica, utilizada em 

boa parte dos inversores. A tomada possui bornes de ligação para a fase, neutro e 

 

 

http://ecosolys.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-de-Instala%C3%A7%C3%A3o_V1.7.pdf
http://ecosolys.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-de-Instala%C3%A7%C3%A3o_V1.7.pdf
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terra, que pode ser utilizada também em ligações bifásicas, onde está ligado o neutro, 

pode ser ligada outra fase. Veja figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Figura 100 - Tomada do inversor, com ligações Fase-Neutro-Terra ou Fase-Fase-Terra. 

Fonte: <http://ecosolys.com.br/>. 

 

4.4.3 Monitoramento de geração 

 

O inversor possui a possibilidade de verificar a geração de potência 

efetuada. Para isso o usuário deverá acessar o teclado de navegação existente no 

inversor, que mostrará a geração.  

A maioria dos inversores atualmente possuem possibilidade de 

interligação em paralelo através de uma porta de comunicação. 

Esta porta possibilita interligar o inversor a outro inversor ou o inversor 

a um computador através de uma porta RS-485/USB e pode ser ligada a um módulo 

de Wi-Fi que transmitirá os dados para um computador através de rede sem fio. 

O computador deverá estar ligado à internet, possuir o programa plug-in 

do inversor, que será responsável pela coleta de informações internas do inversor e 

realizar a transmissão dos dados do computador para o site que faz o monitoramento 

dos dados internos do inversor. 

Este modelo de inversor adotado pode ser interligado via cabo padrão 

RJ11, que é o mesmo utilizado nos telefones, porém a ligação interna é diferente. No 

caso da configuração adotada, com três inversores, o instalador poderá ligar três 

inversores em paralelo com os cabos RJ11 e ligar o inversor que será escolhido como 

principal ao módulo Wi-Fi.  

O usuário deverá modificar o endereçamento de cada inversor, que 

devem ser diferentes, sendo que o inversor que estiver com o módulo Wi-Fi deverá 

 

http://ecosolys.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-de-Instala%C3%A7%C3%A3o_V1.7.pdf
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ter o endereço ajustado como 0 (zero) e os outros inversores poderão ser 1, 2 por 

exemplo. 

O processo de configuração dos outros fabricantes é similar a este com 

variações de acordo com o projeto do inversor. Estas configurações devem ser 

verificadas no manual de instalação do fabricante do inversor. 

Na figura abaixo é mostrada a tela de monitoramento WEB para este 

inversor adotado, com dados de tensão da rede CA, corrente da rede CA, tensão do 

gerador fotovoltaico, corrente do gerador fotovoltaico, energia gerada, potência 

instantânea e geração diária de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101 - Dados monitorados por software para um sistema fotovoltaico. 

Fonte: <http://ecosolys.com.br/>. 

 

 

 

 

http://ecosolys.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-de-Instala%C3%A7%C3%A3o_V1.7.pdf
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4.4.4 Exigência da concessionária 

 

Ao lado do medidor de energia, a concessionária e ANEEL exigem que 

seja colocada uma placa de advertência conforme a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 - Placa de advertência para geração própria. 

Fonte: Norma CEB-D NTD – 6.09. 

As dimensões estão normalmente nas normas das concessionárias, 

para a concessionária de Brasília são 25 x 18 x 1 mm. 

A concessionária sugere que sejam colocados protetores de surto no 

padrão de entrada do consumidor. 

 

4.4.5 Diagramas e Projeto 

 

É necessário elaborar o projeto da usina da creche para apresentar à 

concessionária de energia no sentido de se prosseguir com os trâmites burocráticos 

para aprovação e autorização para início de obras. 

De acordo com a ANEEL (REN 687/2016) a concessionária de energia 

deverá disponibilizar no site um meio para a troca de informações digitais entre 

projetista, concessionária e acompanhamento de solicitações.  

Isto é o que acontece por exemplo, no site da concessionária local de 

energia onde é o foco deste exemplo. 

Acessando-se o link da concessionária em <http://sgpeo.ceb.com.br/>, 

obtém-se modelos de prancha para geração distribuída.  

 

http://sgpeo.ceb.com.br/
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Após o projetista efetuar seu cadastro no site, o mesmo pode interagir 

com a concessionária, enviando a documentação solicitada pela ANEEL e pela 

concessionária para análise, e posterior autorização de obra. 

Um passo importante deste trabalho é a prancha do projeto, onde 

estarão os dados que definem como a instalação está e como os supervisores da 

concessionária irão realizar a verificação (comissionamento) da instalação. 

O projetista deverá levantar os dados para elaborar a prancha. O projeto 

poderá ser elaborado com algum software compatível com arquivos DWG e deverá 

ser enviado no formato PDF, não ultrapassando 2 Mb de tamanho, que é o máximo 

permitido para o arquivo pela concessionária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 - Diagrama unifilar, parte componente da prancha a ser apresentada à concessionária. 

Elaborado pelo autor. 
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A prancha do projeto foi organizada para que o leitor saiba como este 

deve ser apresentado à concessionária. Todos os desenhos de sugestão ao longo do 

texto foram retirados desta prancha, para os exemplos ao leitor. 

Na figura 103 é mostrado o diagrama unifilar, que é parte do desenho 

contido na prancha a ser enviada para a concessionária. Este diagrama está separado 

apenas por questões de visualização. Na figura a seguir estão os detalhes da placa 

de advertência que deverá ser fixada ao lado do medidor de energia da 

concessionária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104 - Detalhes da placa de advertência. Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105 - Detalhes da parede de fixação dos inversores, estrutura de sustentação e muro lateral. 

Elaborado pelo autor. 
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Na próxima figura é mostrada a planta de situação do local e a 

disposição dos módulos fotovoltaicos no painel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106 - Planta de situação do local. Não é necessário mostrar a parte interna do imóvel. 

Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 - Disposição dos módulos no painel. Elaborado pelo autor. 
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Nesta figura é mostrada o projeto na prancha final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108 - Modelo de apresentação em prancha única para projeto de Geração Distribuída. 

Elaborado pelo autor. 

 

4.4.6 Sistemas de fixação de módulos. 

 

Os módulos fotovoltaicos são normalmente fixados com suporte de 

alumínio, pois estes não oxidam ao longo da vida útil do painel fotovoltaico. A maioria 

dos fabricantes optam por este tipo de estrutura. 

Não é raro encontrar estruturas feitas com perfis estruturais em aço 

galvanizado. Este tipo de perfil pode ser mais barato, porém não terá a vida útil 

esperada e possivelmente os perfis deverão ser trocados com poucos anos de uso. 

Está é uma parte que representa apenas 10 % do custo de uma 

instalação de microgeração distribuída e não se recomenda economizar nesta. 
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As próximas figuras mostram perfis estruturais, retirados do catálogo de 

um grande fabricante de estruturas de fixação de módulos fotovoltaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109 - Suporte para telha ondulada ou trapezoidal. 

Fonte:  <https://www.romagnole.com.br/>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110 - Suporte para telha zipada. 

Fonte:  <https://www.romagnole.com.br/> 

 

 

 

https://www.romagnole.com.br/downloads/?buscar=&categoria=doc
https://www.romagnole.com.br/downloads/?buscar=&categoria=doc
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Figura 111 - Suporte para laje de concreto e telhado angular. 

Fonte:  <https://www.romagnole.com.br/>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112 - Mesa solar com postes de apoio para cravação em solo. 

Fonte:  <https://www.romagnole.com.br/>. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113 - Seguidor (Tracker) de um eixo horizontal. 

Fonte:  <https://www.romagnole.com.br/>. 

 

 

 

 

https://www.romagnole.com.br/downloads/?buscar=&categoria=doc
https://www.romagnole.com.br/downloads/?buscar=&categoria=doc
https://www.romagnole.com.br/downloads/?buscar=&categoria=doc
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4.4.7 Lista de materiais e serviços 

 

Neste tópico será abordado o custo da instalação e o custo dos serviços 

e demais componentes de um sistema fotovoltaico de pequeno porte. 

Para o levantamento dos custos serão consultados diversos 

fornecedores on-line e a composição dos custos de instalação de um sistema 

fotovoltaico, baseado em pesquisas nacionais realizadas pelo Instituto Ideal, que tem 

mostrado boa confiabilidade com os porcentuais de custo aplicado em cada etapa da 

implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede de distribuição elétrica da 

concessionária. 

Na figura a seguir é mostrado o gráfico do custo total de instalação do 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114 - Composição do custo total de instalação de um sistema fotovoltaico em 2017. 

Fonte: <http://institutoideal.org/> - O Mercado Brasileiro de Geração Distribuída 5.ª Edição – 2018. 

 

Após uma pesquisa com os fornecedores on-line, pode-se levantar um 

custo estimativo, bastante próximo do real. Na tabela a seguir são colocados os itens 

de materiais essenciais para este pequeno projeto de microgeração. 

 

http://institutoideal.org/
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DESCRIÇÃO Un Pr Un Qtd   LINK 

Cabo de cobre nu 25 mm² para aterramento m 27,60 35 R$966,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Cabo Fotovoltaico 4mm² Energia Solar preto 
(rolo de 100 m) m 3,99 100 R$399,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Cabo Fotovoltaico 4mm² Energia Solar 
vermelho (rolo de 100 m) m 3,99 100 R$399,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Cabo isolado para aterramento 4 mm² - 
brasileirinho (rolo de 100 m) m 2,03 100 R$203,42 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Cabo múltiplo 5 x 4 mm² HEPR Induscabos m 14,91 18 R$268,38 <https://br.prysmiangroup.com/> 

Caixa de passagem Tramontina IP66 20 x 20 
cm pc 47,00 3 R$141,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Caixa inspeção para inspeção de aterramento 
para raio PVC 25X2 pc 38,00 4 R$152,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Caixa para 3/4 disjuntores monofásicos DIN pc 32,00 1 R$32,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Conector de passagem, cabos de 1,5 a 6 
mm², azul. pc 2,72 10 R$27,20 <https://www.embrar.com.br/> 

Conector de passagem tipo SAK, cabos de 
1,5 a 6 mm², verde-amarelo. pc 12,43 2 R$24,86 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Conector de derivação, kit com 20 peças até 
2,5 mm², 10 peças 4 a 6 mm² kit 23,49 2 R$46,98 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Conector haste aterramento 5/8" pc 4,21 6 R$25,26 <https://www.gimawa.com/> 

Conector MC4 fêmea IP68 pc 34,50 1 R$34,50 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Conector MC4 macho IP68 pc 34,50 1 R$34,50 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Curva horizontal 90 graus Dutotec X pc 4,00 6,88 R$27,52 <http://www.lojakrista.com.br/> 

Disjuntor DIN monofásico 16 A pc 8,19 3 R$24,57 <https://www.santil.com.br/> 

Disjuntor DIN trifásico 16 A pc 48,69 1 R$48,69 <https://www.santil.com.br/> 

Dispositivo de proteção contra surtos pc 73,50 4 R$294,00 <https://www.lojastamoyo.com.br/>  

Eletroduto flexível corrugado com alma de 
alumínio de 2" m 7,72 30 R$231,60 <https://www.luxtil.com.br/> 

Fita dupla face fixa forte espuma 19mm x 
10m 3m m 17,63 3 R$52,90 <https://www.elastobor.com.br/> 

Haste de aterramento 5/8" x 2,40 m, aço-
cobreado, 250 mícrons pc 40,13 5 R$200,65 <https://www.gimawa.com/> 

Inversor Ecos2000 2 KW + EcoWeb-Box + 
String-Box CC 1 Ou 2 Entradas 1 Saída pc 3358,00 3 R$10.074,00 <https://loja.ecosolys.com.br/> 

Módulo cego para porta equipamento pc 2,63 18 R$47,34 <http://www.lojakrista.com.br/> 

Módulo solar fotovoltaico modelo RSM60-6-
275P pc 519,87 24 R$12.476,88 <https://www.minhacasasolar.com.br/> 

Perfil 53x15 Dutotec X C/ Tampa Branco 
(Barra 2 Metros) pc 60,32 3 R$180,96 <http://www.lojakrista.com.br/> 

Placa de advertência Geração Própria padrão 
ANEEL, kit com 3 placas 25 x 18 x 2 mm Kit 63,90 1 R$63,90 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Porta Equipamento P/ 3 Blocos - Dutotec pc 9,00 9 R$81,00 <http://www.lojakrista.com.br/> 

Prensa Cabos Pg 7 1/4 Cinza pct 1,10 20 R$22,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Sistema de fixação para 4 módulos, para 
telha colonial pc 468,00 6 R$2.808,00 <https://www.portalsolar.com.br/> 

Tampa terminal para duto pc 4,64 2 R$9,28 <http://www.lojakrista.com.br/> 

Terminal pré-isolado tipo pino de 4 a 6 mm² 
amarelo  pc 0,52 100 R$51,61 <https://produto.mercadolivre.com.br/> 

Tabela 24 - Planilha de custos de materiais de microgeração. Elaborado pelo autor. 

O valor dos materiais para a instalação ficou em R$ 29.449,00 sem 

inclusão do frete. De acordo com o instituto ideal pode ser composta a tabela a seguir 

com os custos estimativos. 

 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1048812973-fio-cabo-cobre-nu-25mm-sil-metro-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1079092675-rolo-100m-cabo-fotovoltaivo-4mm-energia-solar-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1079092675-rolo-100m-cabo-fotovoltaivo-4mm-energia-solar-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1075887064-fio-flexivel-cobre-brasileirinho-4mm-com-100-metros-uv-_JM
https://br.prysmiangroup.com/tabelasdepreco
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-754638985-caixa-passagem-aluminio-tramontina-15cx15lx10a-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1018623289-caixa-de-inspeco-ateramento-pvc-25x25-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083341209-quadro-de-distribuico-para-34-polos-disjuntores-nemadin-_JM
https://www.embrar.com.br/conector-de-passagem-borne-sak-6mm2/p
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1069435789-borne-6mm-terra-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-749338519-conector-eletrico-derivaco-emenda-kit-50-pcs-_JM
https://www.gimawa.com/produto/conector-haste-aterramento-5-8--002234-intelli-
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1055802072-kit-8-par-conector-mc4chave-conector-mc4-painel-solar-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1055802072-kit-8-par-conector-mc4chave-conector-mc4-painel-solar-_JM
http://www.lojakrista.com.br/infraestrutura/curva-horizontal-90-dutotec-x-branca
https://www.santil.com.br/produto/1687829/disjuntor-unipolar-16a-curva-c-5sx11167-siemens
https://www.santil.com.br/produto/1688388/disjuntor-tripolar-16a-curva-c-5sx13167-siemens
https://www.lojastamoyo.com.br/protetor-surtos-20ka-spw275-20-weg-48694
https://www.luxtil.com.br/produto/sealtubo-1/
https://www.elastobor.com.br/fita-dupla-face-fixa-forte-3-m-109-19-x-10-espuma/p#.W9mm2vlKiUk
https://www.gimawa.com/produto/haste-aterramento-5-8x240mts-010103-magnet-670106
https://loja.ecosolys.com.br/loja/ecostring-box/inversor-ecos2000-web-box-string-box/
http://www.lojakrista.com.br/infraestrutura/modulo-cego-p-porta-equipamento-dutotec
https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-275w-risen-solar-rsm60-6-275p-79315
http://www.lojakrista.com.br/infraestrutura/perfil-dutotec-x-c-tampa-branco-barra-2-metros
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-835169212-3-placas-de-advertncia-cuidado-geraco-propria-_JM
http://www.lojakrista.com.br/infraestrutura/porta-equipamento-dutotec-x-p-2-blocos-branco
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1039989919-prensa-cabos-pg-7-14-cinza-kit-20-pecas-_JM
https://www.portalsolar.com.br/loja/produtos/estrutura-painel-solar-romagnole-aldo-solar-35004-1
http://www.lojakrista.com.br/infraestrutura/tampa-terminal-25-dutotec
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1069789433-terminal-pre-isolado-pino-400-600-mm-12mm-100-pecas-_JM
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Item Componente 
Instituto 
Ideal %  

Valor 
Inst. Ideal 

Cotação 
on-line 

Valor on-
line 

1 Módulo fotovoltaico. 38,00% 13.876,37 34,17% 12.476,88 
2 Inversor, string box e módulo Wi-Fi. 21,00% 7.668,52 27,59% 10.074,00 
3 Estruturas metálicas para fixação ao telhado. 10,00% 3.651,68 7,69% 2.808,00 
4 Componentes de instalação elétrica, proteção. 7,00% 2.556,17 11,20% 4.090,12 
5 Despesas administrativas. 10,00% 3.651,68 8,06% 2.944,90 
6 Projeto e instalação. 14,00% 5.112,35 11,29% 4.122,86 

  Total estimado       36.516,76 

Tabela 25 - Total estimado para a instalação da microgeração distribuída. Elaborado pelo autor. 

 

Para os dois últimos itens da tabela anterior, as estimativas foram dos 

porcentuais realizados sobre o valor total de R$ 29.449,00. De acordo com o Instituto 

Ideal, o custo de um sistema fotovoltaico em maio de 2018, para sistemas acima de 6 

kWp estava em R$ 6,52/Wp, logo é possível fazer uma comparação do custo atual 

com os custos da época. 

Definiu-se anteriormente por uma questão de layout do painel 

fotovoltaico (fig. 77) que serão utilizados 24 módulos solares de 275 Wp, o que 

representa uma potência de 6600 Wp, logo o custo em reais por watt-pico fica: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝑹$/𝒘𝒑 =
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
=   

36516,76(𝑅$)

6600(𝑊𝑝)
=  5,5329 𝑅$/𝑊𝑝 

 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝑹$/𝒘𝒑 =  5,5329 𝑅$ / 𝑊𝑝 

 

Valor que convertido para dólar (US$), tem-se: US$ 1,49 / Wp. 

Observe que o valor apresentado na tabela 7, pelo Portal Solar 

aproxima-se bastante do valor realizado nos cálculos, relembrando: 

Portal Solar: R$ 36.249,00; 

Valor calculado: R$ 36.516,76; 

Diferença porcentual: 0,74%. 

 

5 ANÁLISE FINANCEIRA SIMPLIFICADADA 
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Para a realização da análise financeira, será considerado algumas 

premissas. Neste primeiro projeto, a energia é fornecida em baixa tensão, e possui 

uma média histórica de aumento ao longo dos últimos anos. Considerando-se a média 

e mediana dos períodos entre 2009 e 2018, conforme informações disponibilizadas 

no site da concessionária local (tabela 26), o valor médio seria de 9,26 % e valor 

mediano seria de aproximadamente 8,46 % para o período considerado. Esses são 

valores que não refletem o valor real, pois nesta tabela está sendo considerado um 

valor linear e o aumento real é fruto de valores cumulativos, dependentes da data em 

que entram em vigor.  

O asterisco ao lado de 2015 e 2018, são aumentos extraordinários 

autorizados pela ANEEL. Para um cálculo correto, teria que ser considerado inclusive 

as bandeiras tarifárias, não considerados aqui pois tornariam o cálculo muito 

complexo. Portanto, para se aproximar mais do valor real, será realizada a média 

geométrica desses aumentos, que servirá de suporte para se tomar decisões relativas 

à análise financeira. 

ANO REAJUSTE TARIFÁRIO 

2018 6,50 % 

2018* 8,81% 

2017 8,46% 

2016 3,42% 

2015 18,66% 

2015*  24,15% 

2014 17,12% 

2013 7,64% 

2012 2,78% 

2011 8,15% 

2010 10,79% 

2009 9,52% 

2008 -7,30% 

2007 -3,22% 

2006 -1,59% 

2005 1,23% 

2004 2,44% 

Tabela 26 - Porcentuais médios de reajuste das tarifas anuais. 

Fonte: <http://www.ceb.com.br/>. 
 

Transpondo-se esta tabela, para efetuar a média geométrica e 

transformando-se os valores em índices numéricos, tem-se a tabela a seguir: 

http://www.ceb.com.br/index.php/tudo-sobre-a-conta-de-luz/370-tudo-sobre-a-conta-de-luz/
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015* 2016 2017 2018 2018* 

1,0952 1,1079 1,0815 1,0278 1,0764 1,1712 1,1866 1,2415 1,0342 1,0846 1,065 1,0881 

9,52% 10,79% 8,15% 2,78% 7,64% 17,12% 18,66%  24,15% 3,42% 8,46% 6,50% 8,81% 

Tabela 27 - Valores de aumento em índices para cálculo da média geométrica. 

A média geométrica MG é definida pela fórmula: 

 

(∏ 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑛

=  √𝑎1. 𝑎2 … 𝑎𝑛
𝑛  

logo substituindo-se na fórmula tem-se: 

 

√1,0952 ∗ 1,1079 ∗ 1,0815 ∗ 1,0278 ∗ 1,0764 ∗ 1,1712 ∗ 1,1866 ∗ 1,2415 ∗ 1,0342 ∗ 1,0846 ∗ 1,065 ∗ 1,0881
12  

(∏ 𝑎𝑖

12

𝑖=1

)

1
12

= 1,1033 

 

MG = 1,1033 ou 10,33 % de aumento médio (reajuste tarifário estimado). 

 

5.1.1 Outras considerações e premissas 

 

- Custo Turn Key (Total) do sistema: 𝑪𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒌𝒆𝒚 = R$ 36.516,76; 

- Preço por Watt-pico do SFCR: R$ 5,5329; 

- Custo do kWh (com CIP, impostos e bandeiras tarifárias): 0,8392 R$/kW; 

- Custo anuais de manutenção preventiva: 0,5 %; 

- Consumo após a GD (%): 0%; 

- Linha de crédito: Bancos comerciais: 

Taxa mensal de 0,99 % em 36 meses; 

Taxa mensal de 1,08 % em 48 meses, pessoa física; 

Taxa mensal de 1,08 % em 60 meses, pessoa jurídica (Santander). 

- Taxa de desconto anual a ser utilizada: (𝑖)12 = (
1,08

100
+ 1)

12

≈ 13,76 % ao ano. 

 

5.1.2  Estimativas de Geração de Energia Real nos próximos 25 anos 
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Conforme cálculo do subitem 4.4.3 para 24 módulos tem-se uma energia 

anual gerada Ereal,anual = 10.161.676,8 Watts ou ≈ 10,161 MW (Mega Watts). 

Fator de Perda de rendimento das células fotovoltaicas para o primeiro ano: 1,2 %. 

Fator de Perda de rendimento para os anos restantes: 0,87 %. 

A tabela a seguir foi elaborada com as considerações a seguir: 

Ano 1 = ano 0 * (1-perda) → Ano 1 = 10.161,68 * (1-1,2) = 10.039,73 kWh/ano. 

Ano 2 = ano 1 * (1-perda) → Ano 2 = 10.039,73 * (1-0,87) = 9.952,38 kWh/ano. 

Ano 3 = ano 2 * (1-perda) → Ano 3 = 9.952,38 * (1-0,87) = 9.865,80 kWh/ano. 

Colocando-se em formato de tabela, a energia ficará ao final de 25 anos em 8.140,38 

MW, o que representa um declínio de aproximadamente 20 % do valor inicial gerado. 

 

Período Geração Período Geração 
Ano 1 10.039,73 Ano 14 8.961,66 

Ano2 9.952,38 Ano 15 8.883,69 

Ano 3 9.865,80 Ano 16 8.806,40 

Ano 4 9.779,97 Ano 17 8.729,79 

Ano 5 9.694,88 Ano 18 8.653,84 

Ano 6 9.610,53 Ano 19 8.578,55 

Ano 7 9.526,92 Ano 20 8.503,92 

Ano 8 9.444,04 Ano 21 8.429,93 

Ano 9 9.361,88 Ano 22 8.356,59 

Ano 10 9.280,43 Ano 23 8.283,89 

Ano 11 9.199,69 Ano 24 8.211,82 

Ano 12 9.119,65 Ano 25 8.140,38 

Ano 13 9.040,31 Ano 26 8.069,56 

Tabela 28 - Declínio da geração ao longo de 25 anos. Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115 - Declínio da geração em 20 % ao longo de 25 anos (vida útil). Elaborado pelo autor. 

 



158 

 

5.1.3 Cálculo dos custos de Manutenção Preventiva - CMP 

 

Valor manutenção ano 1 = 0,5% * custo turn-key; 

Valor manutenção ano 1 = R$ 36.516,76* 0,005 = R$ 182,5838; 

Taxa de desconto utilizada: 13,76 %; 

Fator de Redução para 25 anos: 6,98 % (veja tabela); 

Custo Manutenção (futura) (CMP): custo atual * fator de redução; 

Valor manutenção para 25 anos (CMP): 36.516,76 * 6,98 % = R$ 2.548,86 

 

5.1.4 Cálculo dos custos de Manutenção Corretiva - CMC 

 

Equipamentos considerados: inversores interativos – 03 unidades; 

Custo atual: R$ 2.557 * 3 = R$ 7.671,00; 

Período de troca dos inversores: 12 anos; 

Taxa de Desconto considerada: 13,76 %; 

Fator de Redução para o período: 0,2129 (veja tabela); 

Custo Manutenção (futura) (CMC): custo atual * fator de redução; 

Custo Manutenção (futura) (CMC): R$ 7.671,00 * 0,2129 = R$ 1.633,16. 

 

5.1.5 Cálculo do valor residual 

 

Custo dos Equipamentos Principais (módulos + inversores + quadros + 

estrutura de fixação dos módulos + acessórios): R$ 26.449,00; 

Taxa de Desconto considerada: 13,76 %; 

Fator de redução para 25 anos FR: 0,0398; 

Valor Residual do SFCR (25 anos)  

VR = custo inicial equip. princip * 0,2 * FR n (veja tabela) 

Valor Residual do SFCR VR = R$ 26.449,00 * 0,2 * 0,0398 = R$ 210,53 

 

5.1.6 Cálculo do custo da vida útil ou Life Cycle Cost - LCC 

 

𝑳𝑪𝑪 =  𝑪𝑻𝒖𝒓𝒏 𝒌𝒆𝒚 + 𝑪𝑴𝑷 + 𝑪𝑴𝑪 − 𝑽𝑹 

𝑳𝑪𝑪 =  36.516,76 + 2.548,86 + 1.633,16 − 210,53 

http://www.valor.com.br/brasil/5237515/em-2018-mercado-ve-inflacao-menor-e-selic-abaixo-dos-7-aponta-focus
http://www.valor.com.br/brasil/5237515/em-2018-mercado-ve-inflacao-menor-e-selic-abaixo-dos-7-aponta-focus
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𝑳𝑪𝑪 = 𝑅$ 40.488,25 

 

Periodo (t) FR FRR 

1 87,90% 0,88 

2 77,27% 1,65 

3 67,93% 2,33 

4 59,71% 2,93 

5 52,49% 3,45 

6 46,14% 3,91 

7 40,56% 4,32 

8 35,65% 4,68 

9 31,34% 4,99 

10 27,55% 5,27 

11 24,22% 5,51 

12 21,29% 5,72 

13 18,71% 5,91 

14 16,45% 6,07 

15 14,46% 6,22 

16 12,71% 6,34 

17 11,17% 6,46 

18 9,82% 6,55 

19 8,63% 6,64 

20 7,59% 6,72 

21 6,67% 6,78 

22 5,86% 6,84 

23 5,16% 6,89 

24 4,53% 6,94 

25 3,98% 6,98 

Tabela 29 - Tabela para Fatores de Redução, Fator de Redução Recorrente para taxa de desconto 
de 13,76 %. 

Fonte: BlueSol (2017), Ronilson di Souza. 

 

5.1.7 Cálculo do Payback ou retorno do investimento considerando-se o LCC 

 

Para o cálculo do retorno do investimento ou Payback, devem ser 

estimados os fluxos de caixa final, fluxo de caixa acumulado e fluxo de caixa 

descontado e fluxo de caixa acumulado descontado ao longo do período de vida útil 

do investimento.  
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Para efetuar esses cálculos dos fluxos de caixa é necessário levar em 

consideração o reajuste anual da tarifa de energia elétrica através da média 

geométrica calculada para o período de vida útil do investimento. Depois determinar 

o payback simples, o payback descontado, a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Valor 

Presente Líquido (VPL). O VPL pode ser calculado pela fórmula a seguir: 

 

VPL - Valor Presente Líquido: 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐾)𝑡 =
𝑁

𝑡=1
  

 

A viabilidade de um projeto está relacionada às seguintes premissas: 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) deve ser maior do que a TMA ou TIR > 

TMA.  

O VPL > 0, e o retorno do investimento deve ser o mais breve possível 

considerando-se o payback descontado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 30 - Cálculo do fluxo de caixa final, fluxo de caixa acumulado, fluxo de caixa descontado e 

fluxo de caixa acumulado descontado. Elaborado pelo autor. 

Onde:  𝐶𝐹𝑡 = Fluxo de caixa final de um período; 

             K = Custo do capital em % (=13,76 %); 

             t = período específico (=25 anos). 

             N = número de períodos 
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Observações: na coluna ANO tem-se os períodos, iniciando-se pelo ano 

0 (zero) até o final da vida útil do investimento, relativos aos anos de 2018 até o ano 

de 2043.  

Na coluna TARIFA parte-se da tarifa atual e depois é feito um reajuste 

tarifário anual, baseado no valor obtido na média geométrica (MG) calculada 

anteriormente, MG = 10,33 %. 

Na coluna CONSUMO ANUAL MÉDIO PREVISTO (kW) é utilizado o 

valor médio de consumo mensal a compensar e multiplicado por 12 meses para se 

obter o consumo anual, ou: 864 kW * 12 meses = 10.368 kW / ano.  

Na coluna TARIFA ANUAL, com o valor 10.368 kW multiplicado pelo 

valor da tarifa (R$ 0,83/kW), obtém-se o custo tarifário médio anual (12 meses), 

resultando no valor de 10.368 kW * 0,83 R$/kW = R$ 8.605,44. 

Para se calcular o custo da disponibilidade anual (12*100 kW), pega-se 

o valor de 12 meses*100 kW / mês, que não pode ser compensado, e multiplica-se 

pelo valor da tarifa, obtendo-se o valor anual, na coluna CUSTO DA 

DISPONIBILIDADE ANUAL, ou 12*100*0,83 = R$ 996,00. 

A coluna de COMPENSAÇÃO ENERGÉTICA ANUAL é o valor 

consumido anualmente subtraído do valor que não pode ser compensado, ou seja: 

R$8.605,44 – R$ 996,00 = R$ 7.609,44. 

A coluna RETORNO ACUMULADO é composta dos valores do primeiro 

período (7.609,44) somado ao valor do segundo período (8.395,50), resultando no 

valor acumulado de R$ 16.004,94. O valor do segundo período está com o reajuste 

tarifário anual de 10,33 %. 

A coluna Fluxo de Caixa Final, possui como diferença da coluna 

anterior apenas o acréscimo do investimento no ano 0 (zero) que contém o valor inicial 

do investimento no LCC que é de R$ 40.488,25, e como é um fluxo de caixa sainte, 

terá valor negativo, por essa razão na planilha está representado em vermelho. 

Na coluna Fluxo de Caixa Acumulado, soma-se o valor investido LCC 

no ano 0 (zero) que é -40.488,25 ao valor do fluxo de caixa final do primeiro período 

que é de R$ 7.609,44 e obtém-se o valor de R$ -32.878,81. 

Na próxima coluna será calculado o Valor Presente Líquido (VPL) do 

investimento para cada período. Este valor calculado possibilitará calcular o Fluxo de 

Caixa Descontado Acumulado, que tornará possível se calcular o payback 

descontado. 
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A fórmula para calcular o VPL apresentada acima, ficaria da seguinte 

forma, parcialmente representada até o 25.º período: 

 

VPL – Valor Presente Líquido 

𝑽𝑷𝑳 = ∑[
−40488,25

(1 + 0,1376)0
+

7609,4

(1 + 0,1376)1

25

𝑡=1

+
8395,5

(1 + 0,1376)2
+

9262,7

(1 + 0,1376)3
+

10219,6

(1 + 0,1376)4

+
11275,3

(1 + 0,1376)5
+ ⋯ +  

80537,8

(1 + 0,1376)25
] = 78.166,12 

 

𝑽𝑷𝑳 = 𝑅$ 78.166,12 

O VPL pode ser obtido na planilha, obtendo-se o mesmo resultado da 

fórmula acima.  

Na última coluna será calculado o Fluxo de Caixa Acumulado 

Descontado, que levará ao cálculo do payback descontado, que diferente do payback 

simples, leva em consideração o valor da Taxa Mínima de Atratividade (TMA) anual 

do investimento. 

Para se efetuar este cálculo, basta considerar o valor LCC do 

investimento no ano 0 (zero) que é R$ -40.488,25 e somá-lo ao valor R$ 6.689,03 do 

primeiro período do Fluxo de Caixa Descontado, assim se obtém o valor do Fluxo de 

Caixa Acumulado Descontado para o primeiro período, que é de R$ -33.799,22. Este 

valor é negativo. 

Agora é possível se calcular o payback simples e o payback descontado. 

Na planilha da tabela 30, colunas Fluxo de Caixa Acumulado e Fluxo de 

Caixa Acumulado Descontado, é possível verificar que o investimento se paga a partir 

do ano (período) onde o valor se torna positivo. No caso do payback simples, 

observando-se a coluna de Fluxo de Caixa Acumulado, o período que o investimento 

se paga ocorre no ano 2022, que é o 4.º ano do investimento LCC.  

No entanto é preciso saber quantos meses e dias exatamente o 

investimento se paga. Para se realizar este cálculo basta dividir o último valor negativo 

do Fluxo de Caixa Acumulado (R$ -5000,97), pelo próximo valor do Fluxo de Caixa 

Final (R$ 11.275,28), onde o investimento passa a ter valor positivo.  

Feito esse cálculo soma-se ao último período (= 4) onde o Fluxo De 

Caixa Acumulado era negativo, assim tem-se numa expressão simplificada:  
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𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌𝑺𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒔 =  último período com valor negativo +
|Valor do Fluxo de Caixa Acumulado no último período|

Valor do Fluxo de Caixa Final do próximo período
 

 

 

𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌𝑺𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒔 =  4 + (
| −5.000,97 |

11.275,28
) 

 

𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌𝑺𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒔 = 4,4435 

 

ou    𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌𝑺𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒔 = 4 anos, 5 meses e 9 dias. 

 

Da mesma forma se calcula o payback descontado, e a fórmula ficará 

assim numa expressão simplificada: 

 

𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌𝑫𝒆𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐 =  último período com valor negativo +
|Valor do Fluxo de Caixa Descontado Acumulado último período|

Valor do Fluxo de Caixa Descontado do próximo período
 

 

   𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌𝑫𝒆𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐 =  6 + (
| −3.260,40 |

5.566,57
) 

 

𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌𝑫𝒆𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐 = 6,5857 

 

ou    𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌𝑫𝒆𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐 = 6 anos, 7 meses e 0 dias. 

 

Portanto, o retorno deste investimento levará 6 anos e 7 meses (*). O 

payback descontado leva a um valor confiável para a instituição financeira, 

desconsiderado aqui o decréscimo de geração da célula ao longo do LCC. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) pode ser calculada pela fórmula: 

 

TIR - Taxa Interna de Retorno:  

∑
𝐶𝑂𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
=

𝑁

𝑡=1

 ∑
𝐶𝐼𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=1

  

 

Onde:  𝐶𝑂𝐹𝑡 = Valor presente dos fluxos saintes; 

𝐶𝐼𝐹𝑡  = Valor presente dos fluxos 

entrantes; 
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A Taxa Interna de Retorno é outro indicador determinante para que o 

investimento seja viável. A TIR deve sempre ser maior que a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA). A TIR é calculada levando-se em consideração o Fluxo de Caixa 

Final, a TMA e o período em questão, que no caso, resumidamente a fórmula fica: 

 

40.488,25 =  
7609,4

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

8395,5

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

9262,7

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+

10219,6

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+

1275,3

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
+ ⋯ +

80537,8

(1 + 𝑇𝐼𝑅)25
 

 

Logo:  TIR = 29 %,  

 

Sabendo-se que se a TIR > TMA (29 % > 13,76 %), conclui-se que o 

projeto é viável. Portanto resumidamente temos os seguintes dados, conforme a 

tabela abaixo: 

 

DADOS Valores 

VPL R$ 78.166,12 

TIR 29 % 

Payback simples 4,44 

Payback descontado 6,58 

Tabela 31 - VPL, TIR, payback simples e descontado. Elaborado pelo autor.  

 

6 PROJETO BÁSICO DE UMA MINIGERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Neste tópico o autor apresentará o cálculo para se iniciar um projeto 

básico de uma miniusina solar. Da mesma forma que no projeto da microusina, será 

feito um projeto preliminar onde será possível estimar um pré-dimensionamento e 

posteriormente serão feitas adequações ao projeto real. 

Todo o conhecimento adquirido no primeiro projeto servirá de subsídio 

para este projeto pois a metodologia de cálculos é a mesma, portanto não se entrará 

em detalhes que já foram vistos. 

Este projeto é para uma miniusina em um setor industrial e comercial de 

uma concessionária de saneamento básico do Distrito Federal. A potência será 

próxima de 1 MWp (mini > 75 kW), também de pequeno porte, contendo os elementos 

básicos que ajudarão a caracterizar a obra e os serviços a serem executados. 
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A exemplo do primeiro projeto, o fluxo de trabalho é semelhante e está 

resumidamente representado no diagrama de blocos da figura adiante. 

 

Fluxo resumido de trabalho para o projeto da miniusina fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116 - Fluxo resumido para miniusina fotovoltaica. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A modalidade de compensação energética sugerida para este projeto 

será o de autoconsumo remoto, pois assim será possível que o excedente de energia 

gerado não fique limitado à demanda contratada pela unidade consumidora e esta 

energia poderá ser injetada na rede elétrica e ser consumida em outras unidades da 

empresa que possuam o mesmo CNPJ, de acordo com as resoluções da ANEEL. 

Portanto é importante que o gestor saiba que o sistema fotovoltaico não 

necessariamente deverá estar na edificação onde o gestor estiver. 

Se a empresa pública possuir um terreno ou outra edificação em local 

diferente de onde se pretende fazer a compensação energética, este local poderá ser 

utilizado para se efetuar a geração na modalidade de autoconsumo remoto. Nesta 

modalidade o sistema fotovoltaico gerador pode estar distante da unidade 

consumidora, mas o sistema gerador deverá estar necessariamente locado dentro da 

mesma área de concessão da empresa concessionária de energia.  

Resumindo, a energia é injetada em um local remoto, mas é 

compensada para outra edificação de um mesmo consumidor. 

Atualmente, algumas cidades, a exemplo de Brasília, São Paulo (dentro 

da capital) possuem limitações devido ao sistema implantado ser subterrâneo e 

reticulado.  

Tais localidades possuem limitações elétricas com relação à 

implantação de sistemas que injetem energia na rede elétrica próxima a edificação 

pública.  

A saída para o gestor contornar o problema será implantar o sistema 

fotovoltaico em outros locais que possuam o mesmo CNPJ do prédio público, evitando 

a limitação imposta pela rede da concessionária. 

Como explicado anteriormente, este local pode ser um terreno de 

propriedade do órgão público ou mesmo outra edificação do mesmo órgão, mas que 

possua área suficiente para a instalação do sistema fotovoltaico.  

Caso não exista esta possibilidade, o gestor ainda poderá se associar 

com outros órgãos públicos e montar uma cooperativa ou consórcio, valendo-se da 

RN 687/2015 da ANEEL que está reproduzida parcialmente: 

 

“Art. 2º................................. 

VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da 

mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, 
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composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades 

consumidoras nas quais a energia excedente será compensada; 

VIII – autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade 

de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua 

unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente 

das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas 

quais a energia excedente será compensada. ” 

 

Portanto é possível gerar a energia em local distante da edificação e 

compensar a energia para a edificação. 

Atualmente, de acordo com a legislação do setor, a energia gerada na 

modalidade de compensação energética possui limite máximo de 5 MW para um 

mesmo CNPJ. Se houver necessidade de geração maior do que este limite, o 

empreendimento mudará sua destinação e será tratado como usina, onde as regras 

de compensação de energia não são aplicadas. O tratamento tributário para micro e 

minigeração é simplificado ao passo que para usinas não é. A compensação 

energética é limitada pelas resoluções da ANEEL e podem ser revistas. 

 

6.1 Caracterização do local a instalar a miniusina 

 

Ao se planejar um projeto fotovoltaico, há a necessidade de caracterizar 

adequadamente o local onde será instalado o gerador fotovoltaico. Na maioria dos 

casos, pequenas áreas para microusinas são suficientes. Prédios públicos, a exemplo 

de creches, escolas não precisam de áreas extensas.  

Mas se os prédios públicos forem de maior porte, onde for preciso 

compensar mais energia, por exemplo mais do que 1 MW, a preocupação com o local 

é fundamental, pois serão instalados milhares de módulos fotovoltaicos. 

Nestes locais é preciso levar em consideração eventos que possam 

interagir com o sistema fotovoltaico. Aqui serão mencionados apenas alguns eventos 

típicos, por exemplo: para a limpeza dos painéis fotovoltaicos é preciso deixar espaços 

(ruas) para que caminhões de lavagem possam circular entre os painéis. 

Ventos fortes podem arrancar os módulos e painéis se estes não forem 

adequadamente fixados. Uma eventual chuva de granizo poderá trincar e danificar 
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centenas de módulos. Existe o risco de incêndio quando ocorre superaquecimento de 

um módulo. Outro evento, não menos preocupante é o choque elétrico. 

Equipes de montadores, eletricistas e bombeiros correm risco de 

acidentes e até morte se não forem preparados para lidar com sistemas fotovoltaicos 

ou combater incêndio em painéis. Uma string fotovoltaica pode possuir valores muito 

elevados de tensão e esses valores podem se aproximar de 1000 Vcc. 

Surtos de tensão elevados provocados por descargas atmosféricas 

induzem tensões que podem afetar diretamente a rede de corrente contínua e de 

corrente alternada dos painéis, danificando módulos e inversores. Caso a malha de 

aterramento e o SPDA sejam mal planejados ou executados poderá resultar em 

aterramento ineficaz, causando problemas ou danos em painéis e dispositivos. Outros 

eventos que costumam ocorrer são o roubo de módulos e o vandalismo. Parte desses 

eventos podem ser contornados ou evitados, porém outros não. 

Na figura a seguir é mostrado o local onde se pretende elaborar o projeto 

desta miniusina fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117 - Local para estudo de viabilização de um projeto de miniusina fotovoltaica. 

Fonte: <https://atlas.caesb.df.gov.br/>. 

 

https://atlas.caesb.df.gov.br/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=39f3636c10664dfabc3b05757e656acc
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A figura anterior mostra as dependências da unidade da CAESB do SIA, 

na área do Setor de Indústrias e Abastecimento da cidade do Guará I. Neste local, 

conforme se observa na figura, próximo ao canto inferior direito há uma área de 

almoxarifado que pode ser aproveitada para este pequeno parque fotovoltaico. 

 

6.2  Cálculo da Energia Solar Total 

 

Para verificar a dimensão da área necessária para os painéis, será 

preciso realizar cálculos da energia solar total necessária. 

 

6.2.1  Energia Solar no Plano Horizontal (valor direto do banco de dados) 

Fonte de Dados: SWERA (CRESESB); 

Localidade: Brasília. 

Latitude: 15°48'40.5"S (-15.811252) – coordenadas geográficas pelo 

Google Maps. 

Longitude: 47°57'45.2"W (-47.962568); 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

5,8 5,63 5,63 6,03 5,59 4,52 5,62 6,55 6,77 6,69 5,51 4,92 

Média Anual  5,775 kWh/m²/dia 

Tabela 32 - Valores (diários) de radiação solar para o plano horizontal.  

Fonte: CRESESB – SWERA. 

 

6.2.2  Energia Solar no Plano Horizontal Inclinado/Orientado 

 

Inclinação: 15°; 

Orientação: N; 

Valor do desvio azimutal: 9°; 

 

O cálculo da irradiação solar no plano inclinado para o desvio azimutal 

de 9 º foi realizado pelo software Radiasol2 conforme explicado no subitem 4.2.1. 
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Logo, a irradiação solar no plano inclinado = 5,775 kWh/m²/dia (𝑯𝑺𝑷𝒌 =

𝟓, 𝟕𝟕𝟓 kWh/m²/dia), Horas de Sol Pico corrigido, conforme a média calculada, como 

demonstrado na tabela abaixo. 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

5,81 5,64 5,63 6,03 5,58 4,52 5,63 6,56 6,78 6,70 5,55 4,88 

180,11 157,92 174,53 180,9 172,98 135,6 174,53 203,36 203,4 207,7 166,5 151,28 

Média Anual 

5,775 kWh/m²/dia (=𝑯𝑺𝑷𝒌) 

2108,81 kWh/m²/ano 

Tabela 33 - Valores médio de irradiação solar para o plano inclinado 15° com desvio azimutal de 9°. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na próxima figura, no ponto indicado em vermelho, canto inferior direito, 

é o melhor local para a instalação do pequeno parque fotovoltaico, pois o local possui 

pequena ocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118 - Mapa de situação do local visualizado através do Google Maps. 

Fonte: Google Maps. 
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A área cujo perímetro está demarcado na figura 119 possui 53.115 m². 

Esta área poderia ser totalmente aproveitada para um minigerador fotovoltaico, 

chegando ao valor de 5 MW. Porém, nesta proposta nos limitaremos a compensar a 

apenas a energia consumida pela unidade, deste modo a área será parcialmente 

aproveitada. O desvio azimutal calculado é de 9 º. 

O projeto deve ser limitado de acordo com o recomendado pela ANEEL, 

conforme a demanda contratada, que no caso é de 280 KVA. 

Porém, como a empresa possui outras unidades consumidoras e podem 

optar pela modalidade de autoconsumo remoto, neste caso, poderia se transpor esta 

limitação e se produzir até o valor de 5 MW, compensando o excesso de energia 

produzido em outras unidades da empresa. Uma limitação física pode ocorrer com a 

capacidade da linha de distribuição de média tensão da concessionária em suportar 

uma produção maior de energia a ser injetada no grid. A concessionária deverá 

adequar a sua rede no ponto de conexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119 - Mapa de situação do local visualizado através do aplicativo ATLAS CAESB. 

Fonte: <https://atlas.caesb.df.gov.br/>. 

 

Para dar continuidade aos cálculos, algumas informações deverão ser 

obtidas das contas de energia desta unidade consumidora. O período de análise será 

de outubro de 2017 a outubro de 2018. As tabelas a seguir mostram os dados desta 

unidade de consumo. 

 

https://atlas.caesb.df.gov.br/
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Unidade de consumo: SIA 

Identificador CEB: 458753 – GRUPO TARIFÁRIO – A4 

Tensão: THS-VERDE 

Período: 10/2017 a 10/2018 

meses 
Mês/Ano 

Consumo na 
ponta (kWh) 

Consumo fora 
da ponta(kWh) 

Valor Gasto P 
(R$) 

Valor Gasto 
FP (R$) 

1 10/2017 9.287,00 90.492,00 12.146,67 43.276,73 

2 11/2017 8.754,00 102.995,00 11.902,01 49.515,49 

3 12/2017 8.608,00 90.415,00 12.329,04 44.424,43 

4 01/2018 7.352,00 88.622,00 10.283,24 40.759,40 

5 02/2018 8.883,00 95.311,00 12.206,92 41.135,44 

6 03/2018 7.358,00 82.451,00 10.281,51 36.184,23 

7 04/2018 9.014,00 95.192,00 12.469,85 41.359,08 

8 05/2018 8.523,00 82.824,00 12.003,68 36.845,88 

9 06/2018 9.467,00 82.086,00 13.510,72 38.373,60 

10 07/2018 8.582,00 75.690,00 13.348,84 41.537,96 

11 08/2018 8.980,00 79.906,00 13.873,68 44.130,03 

12 09/2018 9.174,00 86.143,00 14.365,69 48.220,04 

13 10/2018 8.856,00 94.367,00 13.712,07 52.230,60 

 Médias na Ponta e  
Fora de Ponta 

8.679,85 88.191,85 12.494,92 42.922,53 

Tabela 34 - Consumo na Ponta, Consumo Fora de Ponta e valores gastos. 

Fonte: GCEN, CAESB. 

 

Mês/Ano Demanda Contratada Demanda Registrada 

10/2017 280,00 270,00 

11/2017 280,00 307,00 

12/2017 280,00 288,00 

01/2018 280,00 267,00 

02/2018 280,00 296,00 

03/2018 280,00 274,00 

04/2018 280,00 285,00 

05/2018 280,00 216,00 

06/2018 280,00 203,00 

07/2018 280,00 213,00 

08/2018 280,00 214,00 

09/2018 280,00 258,00 

10/2018 280,00 310,00 

Tabela 35 - Demanda contratada e registra no período de análise. 

Fonte: GCEN, CAESB. 

 

Das tabelas anteriores pode-se retirar as seguintes informações: 

 

Sistema é em MT (13,8 KV) com demanda contratada de 280 KVA; 

Consumo médio últimos 12 meses = 88.191,85 kWh; 

Consumo médio diário = 88.191,85 kWh/30 dias = 2939,73 kWh/dia; 

Valor total do consumo gasto nos últimos 12 meses: R$ 665.030,43; 
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Valor total da fatura nos últimos 12 meses: R$ 702.897,60; 

 

O gráfico de consumo na Ponta e Fora de Ponta da unidade 

consumidora para os últimos 13 meses se encontra a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 120 - Gráfico de consumo na Ponta e Fora de Ponta. 

Fonte: GCEN, CAESB. 

 

Conforme calculado anteriormente na tabela 32, tem-se: 

 

𝐻𝑆𝑃𝑘 = 5,775 kWh/m²/dia   * 

 

* 𝑯𝑺𝑷𝒌 = Hora de Sol Pico corrigido pelo software Radiasol2. 

 

6.2.3  Energia Ideal (Horário Fora de Ponta – F.P.) 

 

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 

 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉  = EC / 𝑯𝑺𝑷𝒌 = Potência-pico do SFCR (STC – Condições de Teste Padrão) 

= 2.939,73 / 5,775 = 509,0441 kWp (sem perdas), ou: 

 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉  = 509,0441 kWp; 
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6.2.4 Energia Ideal Diária (F.P.) 

 

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎= 2.939,73 kWh/dia; 

 

6.2.5 Energia Ideal Mensal (F.P.) 

 

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 ∗ 𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠,   𝑚ê𝑠 

 

 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

HSP 5,81 5,64 5,63 6,03 5,58 4,52 5,63 6,56 6,78 6,70 5,55 4,88 

Ppeak*HSP 2957,55 2871,01 2865,92 3069,54 2840,47 2300,88 2865,92 3339,33 3451,32 3410,60 2825,19 2484,14 

Ppeak*HSP.dias 91683 80388 88843 92086 88054 69026 88843 103519 103540 105728 84756 77008 

MÉDIAS  
2.940,2 kWh/dia 

89.456,36 kWh/mês 

Tabela 36 - Cálculo da Energia Ideal Diária e da Energia Energia Ideal Mensal. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.3  Cálculo da energia Ideal a ser injetada no Horário de ponta (H.P.) 

 

6.3.1  Cálculo do Fator de Ajuste (FA) 

 

O objetivo de se calcular o fator de ajuste é para fornecer toda a energia 

consumida no horário de ponta e injetá-lo no sistema, baseado nas informações 

contidas no site da concessionária.  

 

 

   

Figura 121 - Cálculo do Fator de Ajuste. 

Fonte: <http://www.ceb.com.br/>. 

 

Tem-se para o setor de saneamento: 

 

http://www.ceb.com.br/index.php/component/phocadownload/category/27-tarifas?download=563:tarifas-horo-sazonal-azul-e-verde/
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𝐹𝐴 =
𝐸𝐶𝑃

𝐸𝐺𝐹𝑃
 Onde:  ECP = Energia Consumida no Horário de Ponta (H.P.) 

                 EGFP= Energia Gerada Fora de Ponta (F.P.) 

Logo: 

 

𝐹𝐴 =
0,4274365

1,1851161
= 0,3606705, logo a EGFP será:  

 

𝐸𝐺𝐹𝑃 =
𝐸𝐶𝑃

𝐹𝐴
=

8.679,85

0,3606705
  = 24.065,87 kWh 

 

Portanto há necessidade de se gerar de Energia Total (E.T.): 

 

89.456,36 kWh/mês + 24.065,87 kWh/mês = 113.522,23 kWh/mês; 

 

E.T = 113.522,23 kWh/mês 

 

 

6.3.2 Energia Ideal Diária (Horário de Ponta - H.P.) 

  

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎,𝐻𝑃 = 2.940,20* (FA)= 1060,44 kWh/dia 

 

6.3.3 Energia Ideal Total Mensal (F.P. + H.P.) 

 

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙,𝑇,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 ∗ 𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠,   𝑚ê𝑠 

 

 

𝐸𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙,𝑇,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = (2940,20+1060,44)*mês = 4000,64*mês 

 

6.4  Cálculo da Energia Real 
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Como já explicado no subitem 4.3, o cálculo da Energia Real leva em 

consideração o Fator de Desempenho Global (FDG), que está relacionado a vários 

coeficientes de perdas e perdas por temperatura. 

 

6.4.1 Coeficiente de perda por temperatura 

 

Através da fórmula seguinte, já utilizada, será montada a tabela a seguir 

com os coeficientes de perda. 

 

𝑪𝒕𝒆𝒎𝒑 =  [𝑃𝑇𝑀é𝑑𝑖𝑎−𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 + (𝑃𝑇𝑀é𝑑𝑖𝑎− 𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 25 °𝐂)] ∗ °𝐂𝐰𝐩 

 

 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Temp amb 21,2°C 21,3°C 21,5°C 20,9°C 19,6°C 18,5°C 18,3°C 20,3°C 21,7°C 21,6°C 21,1°C 21°C 

Temp Calc 26,9°C 26,7°C 27,1°C 26,6°C 25,7°C 25,2°C 25,1°C 27,3°C 28,3°C 27,5°C 26,6°C 26,2°C 

Coef Perda 11,69 11,6 11,77 11,56 11,19 10,99 10,95 11,85 12,26 11,93 11,56 11,4 

Coef Rend 88,32 88,4 88,23 88,44 88,81 89,01 89,05 88,15 87,74 88,07 88,44 88,6 

Coef Rend 0,883 0,884 0,882 0,884 0,888 0,89 0,891 0,882 0,877 0,881 0,884 0,886 

Tabela 37 - Cálculo do coeficiente de rendimento baseado na Temperatura ambiente média máxima 
mensal e Temperatura ambiente média mensal de Brasília, de acordo com a série histórica. 

Fonte: INMET (2018). 

 

6.4.2  Fator de Desempenho Global 

 

Dado pela fórmula a seguir e já utilizado anteriormente, o Fator de 

Desempenho Global, é um índice composto de vários outros índices cujo produto 

representa o desempenho geral de um sistema fotovoltaico. Cada um desses índices 

é um redutor do desempenho do sistema fotovoltaico. 

 

 

𝐹𝐷𝐺 =  𝐶𝑠𝑜𝑚𝑏 ∗ 𝐶𝑠𝑢𝑗 ∗ 𝐶𝑡𝑜𝑙 ∗ 𝐶𝑚𝑖𝑠 ∗ 𝐶𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐶𝑐𝑐 ∗ 𝐶𝑆𝑃𝑀𝑃 ∗ 𝐶𝑖𝑛𝑣 ∗ 𝐶𝐶𝐴 
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Esses coeficientes costumam ser os mesmos para um projeto típico. 

Novamente a tabela será apresentada, pois determinados índices escolhidos são 

exclusivo critério técnico do projetista do sistema. 

A próxima tabela contém os índices escolhidos, que serão computados 

e aplicados mês a mês para compor o FDG médio do ano. Com o FDG médio 

calculado, é possível realizar cálculos bem próximos do valor real. 

 

Estágio 
Coeficiente de 

Perda por 
Valor 

Adotado 
Equação e Valores 

em % 
Valores 

em Decimal 

Antes 
dos Módulos 

CSombra 1% 100% - 1% = 99,0% 0,99 

CSujeira 2% 100% - 2% = 98% 0,98 

Nos Módulos 

CTolerância 0 100% - 0% = 100% 1 

CMismatch 2% 100% - 2% = 98% 0,98 

CTemp calculado mês-a-mês (°Cwp = - 0,41%/°C) *  

Depois dos 
Módulos 

CCC 1 % 100% - 1% = 99,0% 0,99 

CSPMP 2% 100% - 2% = 98% 0,98 

CInv 5% 100% - 5% = 95% 0,95 

CCA 2% 100% - 2% = 98% 0,98 

Tabela 38 - Coeficientes de perdas adotados para este projeto. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

* (°Cwp = - 0,41%/°C) → Retirado da folha de dados do módulo modelo CSU-330P CanadianSolar; 

 

Mês 
Valores do Fator de  

Desempenho Global em % 

Janeiro 75,85% 

Fevereiro 75,92% 

Março 75,78% 

Abril 75,95% 

Maio 76,27% 

Junho 76,44% 

Julho 76,48% 

Agosto 75,71% 

Setembro 75,35% 

Outubro 75,63% 

Novembro 75,95% 

Dezembro 76,09% 

FDG médio 75,95% 

Tabela 39 - Fatores de desempenho global mensal e FDG médio anual. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.4.3  Estimativas de Geração de Energia Real Total Diária (F.P. + H.P.) 
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Esta estimativa de geração de energia, diferentemente da Energia Ideal, 

leva em consideração o FDG na fórmula da Energia Ideal, que funciona como um 

redutor da Energia Ideal calculada, conduzindo o resultado do cálculo para o valor 

mais próximo do valor real.  

Dessa forma, se pode calcular a Energia Real para o horário fora de 

ponta (F.P.) e para o horário de ponta (H.P.). Tem-se então, a Energia Real para o 

horário fora de ponta: 

 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝐹𝑃 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 ∗  𝐹𝐷𝐺 → 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝐹𝑃 =  509,0441 ∗ 5,775 ∗ 0,7595 (F.P.) = 

2232,72 kWh/dia (F.P); 

 

E para a Energia Real no horário de ponta, aplicando-se o Fator de 

Ajuste (FA): 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝐻𝑃 =  𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉 ∗  𝐻𝑆𝑃𝑘 ∗  𝐹𝐷𝐺 ∗ 𝐹𝐴 → 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝐻𝑃 = 509,0441 ∗ 5,775 ∗ 0,7595 ∗

0,3606705= 805,28 kWh/dia (H.P), logo tem-se: 

 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑇,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 = 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝐹𝑃 + 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝐻𝑃 = [2.232,72 (F. P. ) + 805,28 (H. P. )]kWh/dia  

 

 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑇,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 =  3038,00  𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎     ou   

 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑇,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑇,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 ∗ 365 = 3038,00 * 365 = 1.108.870 kWh/ano ≈ 1,1 

GWh/ano.  A tabela a seguir é a distribuição da energia real média diária e a energia 

real média mensal, sem energia injetada no horário de ponta (H.P.). 

 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

HSP 5,81 5,64 5,63 6,03 5,58 4,52 5,63 6,56 6,78 6,70 5,55 4,88 

Ppeak*HSP*FDG 2246,3 2180,5 2176,7 2331,3 2157,3 1747,5 2176,7 2536,2 2621,3 2590,3 2145,7 1886,7 

Ppeak*HSP.dias.FDG 69633,9 61054,9 67476,6 69939,4 66877,4 52425,5 67476,6 78622,8 78638,3 80300,8 64372,1 58487,7 

Média Anual 

2223,0 kWh/dia 

67942,2 kWh/ano 

Tabela 40 - Energia real média diária e Energia real média mensal (sem energia injetada na Ponta). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.4.4  Cálculo do número de módulos com energia fora da ponta (F.P.) 

 

Quantidade total (mínima) de módulos para o SFCR, considerando-se 

um módulo de 330 Wp modelo CSU-330P da CanadianSolar, 72 células, com 

eficiência no datasheet de 16,97% (STC); 

Área do módulo = 992 mm x 1960 mm = 0,922 m x 1,96 m = 1,9443 m²; 

 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘−𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑃𝑉 = 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉/𝐹𝐷𝐺𝑚é𝑑𝑖𝑜 = 509,0441 kWp / 0,7595 = kWh/dia = 670.235,81 

Wp (F.P.); 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘−𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑃𝑉 = 670.235,81 Wp (Real) ≈ 670 KWp (Real); 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘−𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑃𝑉 /𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,𝑃𝑉  = 670.235,81 Wp / 330 Wp ou 2031 ou 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 2031 módulos (real, com as perdas); área aproximada = 2031*1,9443 m² ≈ 

3949 m² (sem considerar o espaço entre painéis e a sombra gerada); 

 

6.4.5  Cálculo do número de módulos com energia injetada na ponta 

 

Para se calcular a nova quantidade de módulos, é preciso gerar a 

energia para o horário de ponta e é preciso considerar o Fator de Ajuste da 

concessionária, (FA=0,360670), então tem-se: 

 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘−𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑃𝑉 = 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑃𝑉/𝐹𝐷𝐺𝑚é𝑑𝑖𝑜= (509,0441 kWp/0,7595)*0,360670 = kWh/dia = 

241,73428 kWp (H.P.) = 241.734,28 Wp; 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑇,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 = 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝐹𝑃 + 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝐻𝑃 = 670.235,81+241.734,28 = 911.970,09 kWp 

 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑇,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎= 911.970,09 kWp 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑇,𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎/𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,𝑃𝑉  = 911.970,09 Wp / 330 Wp ou 2764 módulos; 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 2764 módulos 
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Na figura está a folha de dados do módulo aplicado neste exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

Figura 122 - Folha de dados do módulo CS6U-330P da CanadianSolar. 

Fonte: <https://www.aldosolar.com.br/>. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwia54nBpNTeAhWJjJAKHQoOBXcQFjAEegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fdownload.aldo.com.br%2Fpdfprodutos%2FProduto34009IdArquivo4019.pdf&usg=AOvVaw31c0nhX7vX2lFrByNWjdeN
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6.4.6  Cálculo do número de inversores 

 

Para este tipo de projeto e instalação, que é de pequeno porte, a escolha 

recairá sobre inversores trifásicos padrão do mercado. Comumente para esta faixa de 

potência pode se escolher inversores entre 25 kWp até 100 KWp. No mercado, quanto 

maior a potência do inversor, menor o preço. 

Porém ao realizar um projeto, não deve ser verificado apenas o custo do 

inversor. Se a opção for por um inversor de maior potência, o custo será menor. 

Porém, no projeto da microusina foi explicado que modularizar é uma boa estratégia. 

No Brasil, os equipamentos de energia solar ainda estão com os custos elevados por 

falta de participação e incentivos do governo, de forma que o projetista deve levar em 

consideração o custo e o tempo de manutenção quando houver a ocorrência de um 

defeito. 

Um inversor de 100 kWp por exemplo, se apresentar defeito, neste 

projeto, irá retirar 100 kWp de geração diária, o que representa um valor mensal 

significativo. Em uma conta, descontando-se a parte da demanda contratada, que no 

caso deste projeto representa aproximadamente 36 % da conta de energia, um mês 

sem serviço em uma conta de R$ 100.000, o inversor defeituoso pode representar em 

30 dias o valor de (100 kWp/911 kWp) ≈ 10,97 % ou R$ 44.000*0,1097 ≈ R$ 4830,00 

de falta de geração. 

Levando-se em consideração este dado, o gestor irá perceber que existe 

um ponto ideal entre o número de inversores e o custo dos mesmos. Sempre verificar 

a situação do mercado no momento da aquisição. Um inversor de 50 kWp não custa 

o dobro de um inversor de 25 kWp, porém possui o dobro da potência. 

Outro dado que deve ser observado é o número de entradas e a corrente 

suportável por entrada do inversor. Quanto mais entradas para strings tiver o inversor, 

mais fácil será a configuração dos módulos e painéis. 

Quanto maior a corrente de entrada por string, melhor, pois o inversor 

será mais flexível para o projeto. 

Inversores de maior potência não possuem homologação obrigatória 

pelo INMETRO, mas devem necessariamente seguir normas internacionais, estar 

adequados ao mercado brasileiro e possuírem as mesmas funcionalidades de um 

inversor homologado pelo INMETRO.  
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Verifique na avaliação dos usuários, os termos de garantia. Inversores 

de maior porte devem ter vida útil de 20 anos e garantia mínima de 10 anos. 

 

6.4.7 Outras tecnologias de inversores 

 

A tecnologia de inversores disponível no Brasil é uma tecnologia de 

primeira geração. Atualmente, os inversores estão na segunda e terceira geração. Os 

inversores de primeira geração são menos utilizados nos países de primeiro mundo. 

A segunda geração de inversores são os microinversores, que são 

inversores de menor potência dedicado a um, dois ou quatro módulos solares. 

A vantagem mais uma vez é a modularização. Quando um microinversor 

apresenta defeito, através do sistema de monitoramento dos módulos é possível 

identificar o módulo onde há a ocorrência do defeito. 

 

6.4.8  A tecnologia de otimizador de potência 

 

Existe uma tendência nos países desenvolvidos de se utilizar inversor 

dedicado juntamente com o otimizador de potência. O inversor dedicado é destinado 

somente à conversão da corrente contínua em corrente alternada. O MPPT, seguidor 

de máxima potência fica alocado em um dispositivo eletrônico conhecido como 

otimizador de potência.  

O otimizador de potência tem como funções principais: liberar o inversor 

da função de seguidor de máxima potência, trazendo para si esta função.  

Na função de otimização do ponto de máxima potência, o otimizador 

atua no joelho da curva I-V do módulo fotovoltaico (reveja figura 33), tornando-o 

independente da string e de outros módulos. 

A outra função importante é quando o otimizador de potência é dedicado 

juntamente com o inversor, ou seja, do mesmo fabricante. Neste caso o otimizador faz 

o ajuste de tensão, quando a tensão é reduzida por sombreamento, aumentando o 

valor da tensão e reduzindo a corrente, mantendo a operação do inversor no ponto 

ideal de funcionamento.  

Entretanto, com o passar dos anos, se a empresa precisar fazer uma 

atualização ou troca de equipamentos, ficará presa ao mesmo fabricante e terá de 
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trocar os otimizadores e inversores. Por outro lado, se na aquisição do equipamento 

não se adquirir do mesmo fabricante, esta funcionalidade é perdida, mas a empresa 

também não fica presa a um fabricante. 

A figura adiante mostra alguns otimizadores do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123 - Otimizadores de potência da SolarEdge, SunMizer e Tigo. 

Fontes: <http://www.solaredge.com/>, <https://www.sunmizer.com/>, <http://www.tigoenergy.com/>. 

 

6.4.9  Inversor central virtual 

 

Recentemente, no ano de 2017 a empresa chinesa Sungrow lançou no 

mercado internacional o conceito de inversor central virtual. O inversor central virtual 

é um conjunto de inversores controlados por um único ponto. 

Sua aplicação é principalmente em usinas solares. Uma usina solar que 

possua 25 MW normalmente utiliza inversores centrais de grande potência; nesta 

usina poderiam utilizar 10 inversores de 2,5 MW cada um. Porém com um inversor 

central virtual, é possível modularizar a usina, transformando um inversor de 2,5 MW 

em 20 inversores de 125 kW, como se fosse apenas um inversor. A vantagem é mais 

uma vez a modularização e a manutenção. Um inversor central pesa toneladas. 

Quando este para por defeito, pararia 2,5 MW. 

Ao passo que se transformar um inversor de 2,5 MW em 20 inversores, 

a vantagem é imediata. O problema é justamente o controle de todos esses 

inversores, pois no caso da usina, ela teria 200 inversores de 125 kW, o que sem uma 

central virtual ficaria difícil o controle. 

 
 

 

http://www.solaredge.com/
https://www.sunmizer.com/
http://www.tigoenergy.com/
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Esse problema foi observado pelos engenheiros da Sungrow que 

criaram o inversor central virtual, que são esses 200 inversores do exemplo que 

poderiam compor a central virtual, que comandaria 10 inversores centrais virtuais, 

cada um com 2,5 MW, porém cada virtual composto de 20 inversores string de 125 

kW. 

No mercado de pequenas usinas, até 50 MW este novo conceito será 

recebido com bons olhos, entretanto para grandes plantas, o controle pode ser 

aplicável, porém será mais complexo. Na figura abaixo, um modelo do inversor central 

virtual da Sungrow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124 - Inversor Central Virtual da Sungrow. Traduzido pelo autor. 

Fonte: <https://en.sungrowpower.com/>. 

 

6.4.10 A escolha do inversor 

 

Para que se tenha mais flexibilidade ao planejar o arranjo fotovoltaico, a 

escolha de vários inversores é estrategicamente interessante. O porte do inversor está 

diretamente relacionado à planta industrial em que este está instalado e o quanto ela 

pode ser afetada com a escolha de inversores de maior porte.  

Optou-se por escolher inversores de 50 kWp, pois no caso de defeito ou 

falha, o produto é mais leve e fácil de transportar para a manutenção, o valor perdido 

 

https://en.sungrowpower.com/news_explore_detail?id=5
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em geração de energia é menos significativo, devido a menor potência e ao valor do 

investimento realizado, sendo possível disponibilizar um inversor como reserva 

estratégica, caso haja conveniência para a empresa. 

O equipamento deverá possuir vários seguidores do ponto de máxima 

potência, quantos mais, melhor, pois na eventualidade de se ocorrer sombreamentos 

por causa de nuvens, outros MPPT farão a compensação nas strings não afetadas. 

No projeto em questão tem-se 911 kWp para se distribuir. A escolha faz 

com que a configuração estabelecida terá 18 inversores de 50 kWp. 

A distribuição dos módulos, strings e painéis fica mais facilitada. 

Aumentando-se o número de strings, quando houver falha em um cabo, no módulo ou 

em uma string, a manutenção torna-se mais fácil, pois não haverá necessidade de se 

desconectar vários elementos para se efetuar o reparo. 

Ao verificar os inversores disponíveis no mercado, existe uma 

diversidade de fabricantes. A escolha é técnica e identificou-se  um inversor que 

atende as características necessárias mencionadas, trata-se do inversor da 

CanadianSolar.  

A folha de dados deste inversor (fig. 126) mostra 12 entradas para 

strings, 1 MPPT para cada 3 entradas e uma corrente de 28,5 A por MPPT, além de 

uma tensão de MPPT de 850 Vcc, o que permitirá formar uma string com potência 

razoável. 

A figura a seguir mostra o equipamento escolhido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125 - Inversor solar escolhido no projeto. Modelo CSI-50KTL-GI CanadianSolar. 

Fonte: <http://www.aldosolar.com.br/>. 

 

 

http://www.aldosolar.com.br/
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Figura 126 - Datasheet do inversor escolhido no projeto. Adaptado pelo autor. 

Fonte: <http://www.canadiansolar.com/>. 

http://www.canadiansolar.com/
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6.4.11 Distribuição e layout das strings 

 

Para se apresentar a proposta de layout e dimensionar uma string será 

calculada a corrente e tensão que a string irá fornecer e verificar se esses valores não 

compatíveis com os limites de entrada do inversor. Algumas fórmulas já utilizadas 

serão novamente aplicadas. Para preencher os parâmetros abaixo, recorre-se ao 

datasheet do módulo: 

 

Potência-pico (Pmax_pico) = 330 Wp; 

Tensão em Máxima Potência (Vmp) = 37,2 V; 

Corrente em Máxima Potência (Imp) = 8,88 A; 

Tensão em Circuito Aberto (Voc) = 45,6 V; 

Corrente em Curto-Circuito (Isc) = 9,45 A; 

 

Características de Temperatura: 

Coef. de temp. Potência-pico (Pmax) = -0,41%/°C; 

Coef. de temp. Tensão Máxima = -0,42%/°C (valor arbitrado); 

Coef. de temp. Tensão em Circuito Aberto (Voc)= -0,31%/°C; 

Coef. de temp. Corrente em Curto-Circuito (Isc) = 0,053 %/°C; 

 

A fixação dos módulos será sobre uma estrutura metálica autocravante, 

conforme a figura 112. Considera-se Δt como a diferença de temperatura entre as 

células fotovoltaicas e a temperatura ambiente, próximo a 29 °C. A temperatura 

ambiente média anual é de 26,6 °C (INMET) e a temperatura na STC é 25 °C. A 

temperatura no interior do painel aproxima-se de Δt + Tamb = 29 °C + 26,6 °C = 

55,6 °C e a Temperatura de cálculos, TCalc será: 

 

𝑇𝐶𝑎𝑙𝑐  =  𝑇𝐴𝑚𝑏 + (𝛥𝑡 − 𝑇𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎)°𝐂 

 

𝑇𝐶𝑎𝑙𝑐  =  26,6 + (29,0 − 25,0) °𝐂 

 

𝑇𝐶𝑎𝑙𝑐  = 30,6 °C 
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Aqui serão realizadas algumas compensações, para que se possa efetuar a 

análise comparativa, que irá verificar se a string projetada não ultrapassa os valores 

de entrada do inversor. Desta feita, a análise é feita individualmente por módulo e 

estendida aos demais módulos. Os cálculos realizados aqui não mudarão os 

quantitativos já calculados e servirão apenas para aferição dos parâmetros de entrada 

do inversor. 

 

Correção da potência Pmax: 

 

Compensação da Potência-Pico: 

A fórmula para a compensação da potência-pico é: 

 

𝐿°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  −°𝑪𝒘𝒑,𝒑𝒎𝒂𝒙−𝒑𝒊𝒄𝒐%/°C ∗ [𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐 , 𝑃𝑚𝑎𝑥]  

ou 

𝐿°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  −0,41%/°C ∗   30,6 °C =  −12,546 % 

 

Rendimento de Potência: 

 

A fórmula para se calcular o rendimento de potência é: 

 

𝑅°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  100% + (𝐿°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥) ou 

𝑅°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  100% + (−12,546) = 87,454 % 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎,𝑃𝑉 = 𝑅°𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,𝑃𝑉 

𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎,𝑃𝑉 = 0,87454 ∗ 330 Wp = 288,59 Wp 

 

Compensação da Tensão Máxima, adotando-se a temperatura de -15° C para 

o cálculo para a temperatura mínima:  

 

𝐿°𝐶𝑉𝑜𝑐 =  −𝑪𝒘𝒑,𝑽𝒐𝒄%/°𝐶 ∗ (𝑇°𝐶𝑚𝑖𝑛) 

𝐿°𝐶𝑉𝑜𝑐 =  −0,31%/°𝐶 ∗ (−15 °𝐶) = 4,65 % 

𝑅°𝐶𝑉𝑜𝑐 =  100 % + 4,65 % =  104,65 % 
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𝑉𝑜𝑐,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑅°𝐶𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑐 = 1,0465 ∗ 45,6  𝑉 = 47,72 𝑉 

 

𝑉𝑜𝑐,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 47,72 𝑉 

 

Compensação da Tensão Mínima, considerando-se uma temperatura de 

trabalho de 55,6 °C, que é comum ocorrer no módulo no local do projeto: 

 

𝐿°𝐶𝑉𝑚𝑝 =  −𝑪𝒘𝒑,𝑽𝒐𝒄%/°𝐶 ∗ (𝑇°𝐶𝑚𝑎𝑥) 

𝐿°𝐶𝑉𝑚𝑝 =  −0,41%/°𝐶 ∗ (+55,6 °𝐶) = −22,796 °𝐶 

𝑅°𝐶𝑉𝑚𝑝 =  100 % + (−22,796 %) =  77,204 % 

𝑉𝑚𝑝,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑅°𝐶𝑉𝑚𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝 = 0,77204 ∗ 37,2 𝑉 = 28,72 𝑉 

 

  𝑉𝑚𝑝,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 28,72 𝑉 

 

Compensação da Corrente em Curto-Circuito: 

  

𝐿°𝐶𝐼𝑠𝑐 =  𝑪𝒘𝒑,𝑰𝒔𝒄%/°𝐶 ∗ (𝑇°𝐶𝑚𝑎𝑥) 

𝐿°𝐶𝐼𝑠𝑐 =  0,053%/°𝐶 ∗ 55,6 °𝐶 =  2,9468 % 

𝑅°𝐶𝐼𝑠𝑐 =  100 % +  𝐿°𝐶𝐼𝑠𝑐 =  102,9468 % 

𝐼𝑠𝑐,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 =  1,029468 ∗ 9,45 = 9,73 𝐴 

 

  𝐼𝑠𝑐,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 9,73 𝐴 

 

No datasheet do inversor, a faixa de tensão de entrada do MPPT varia 

entre 459 ~ 850 Vcc. Este valor irá determinar a quantidade máxima de módulos 

possível por string, bastando-se para isso dividir o valor máximo pela Voc corrigida e 

pela Vmp corrigida. A Voc corrigida é difícil de ocorrer na região Centro Oeste do 

Brasil, no entanto em dias muito frios a sensação térmica temporária do painel pode 

chegar a temperaturas muito baixas; isso pode ocorrer também se houver geadas. 

Entretanto esta tensão para estados do sul do Brasil precisa ser levada em 
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consideração no cálculo, pois podem chegar facilmente a esses valores em dias muito 

frios, inclusive em locais que nevam. 

Então tem-se por string o máximo de módulos: 

 

𝑁𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠,𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  
𝑉𝑀𝑃𝑃𝑇

𝑉𝑜𝑐,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎
 =  

850 𝑉𝑐𝑐

47,72 𝑉𝑐𝑐
= 17,81 módulos ou 17. 

 

𝑁𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠,𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 17 

 

Essa quantidade é suficiente para este projeto. No datasheet do 

inversor, figura 126, tem-se que o número de entradas em CC são 12. Com essa 

informação é possível calcular a potência por cada entrada do inversor, que neste 

caso será de 50 kWp/12 ou 50000W/12 = 4166 Wp por entrada.  

Como a potência de cada módulo é de 330 Wp, para se calcular o 

número máximo de módulos aceitos por entrada, basta dividir a potência por entrada 

pela potência do módulo, ou 4166 Wp/330 Wp = 12,62 módulos. Como não existe 

número fracionário de módulos, esta fração representará em 12 entradas o 

equivalente a 12*0,62 ≈ 8 módulos, que podem ser distribuídos em 8 strings e 4 

strings, ficando 8 strings com 13 módulos e 4 strings com 12 módulos, totalizando [(8 

x 13) + (4 x 12)] = 152 módulos, o que conduz a um valor total de 152 módulos  x 18 

inversores = 2736 módulos e correspondem a uma potência de entrada de 50.160 Wp 

ou 50,16 kWp. 

De acordo com o datasheet do inversor (fig. 126) há uma tolerância de 

potência 16 % maior. Porém o inversor trabalha com a refrigeração adequada e o 

seguidor de máxima potência (MPPT) possui maior rendimento quando trabalhando 

na potência nominal para a qual foi projetado, que no caso é 50 kWp. 

Anteriormente, no subitem 6.4.5 foi calculado um número de 2764 

módulos, que é um número maior do que os 2736 módulos, representando uma 

diferença de 28 módulos. Então deve ser adotado o cálculo que conduz ao maior 

número de módulos, a nova redistribuição nas strings ficará {[(10 strings x 13 módulos) 

+ (2 strings x 12 módulos)] x 18 inversores} = 2772 módulos, o que aumentou a 

previsão inicial de 2764 para 2772 módulos. 

Para o orçamento 2772 módulos será o quantitativo correto. Os módulos 

excedentes sempre serão necessários, pois em eletrônica existe falha e defeito. A 



191 

 

sugestão de distribuição para um layout está na proposto na figura a seguir, para um 

inversor apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127 - Distribuição dos módulos por string para um inversor. Elaborado pelo autor. 

 

6.4.12 Sistema de fixação dos módulos 

 

Para a fixação é necessário escolher os suportes mais adequados para 

os módulos fotovoltaicos. Em cada situação existe o suporte apropriado. Neste projeto 

o suporte é similar ao apresentado na figura 112.  

Esta solução é uma mesa solar com postes de apoio para cravação em 

solo, cuja função é suportar os módulos. 

Nesta solução deve ser verificado se o terreno onde serão fixadas as 

mesas possui edificações ou muros no perímetro do local. 

Muros e edificações ao redor do perímetro impedem que ventanias 

arranquem os módulos dos suportes. Isto pode ocorrer se os suportes estiverem em 
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fase de fixação dos módulos, ou caso os módulos não sejam periodicamente 

ajustados. 

Existindo muro e o solo sendo apropriado, o sistema de autocravação 

em solo é uma solução com menor custo. 

Todo o sistema de fixação deve levar em consideração o sombreamento 

provocado pelos painéis da string adjacente. Para se calcular a sombra projetada pela 

string do painel adjacente, existem fórmulas que determinam o espaçamento mínimo 

entre uma mesa e outra para a época mais crítica do ano, baseado no ângulo do sol 

no solstício de inverno (23,5º), onde se tem a altura solar mínima. 

 

6.4.13 Cálculo do ângulo ideal do painel fotovoltaico 

 

A fórmula para o cálculo do ângulo ideal de um painel fotovoltaico é: 

 

𝜷=𝟑,𝟕+(𝟎,𝟔𝟗∗ 𝝋) 

 

Onde: 𝜷 é o ângulo ideal; 

 𝝋 é a latitude do local em graus decimais; 

 3,7 e 0,69 são constantes de cálculo. 

Logo para o painel em questão, a inclinação ideal será: 

𝜷 = 3,7 + (0,69*15,811252) ou  

𝜷 = 14,60976388 graus decimais ou 14º 36’ 35,15”; 

A disposição dos painéis assemelha-se a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Figura 128 - Relações trigonométricas e as distâncias entre pontos relativos em mesas de módulos 
fotovoltaicos. 

Fonte: BlueSol, Ronilson di Souza. 

 

6.4.14 Cálculo da altura solar mínima, solstício de inverno 
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Na figura anterior, a fórmula para cálculo do ângulo da altura solar mínima é: 

 

ho = (90º - 23,5º) - |𝝋| 

 

Onde: ho é o ângulo do solstício de inverno; 

 |𝝋| é o módulo de 𝝋. 

 

Convertendo-se o ângulo do solstício de inverno para graus decimal, tem-se: 

ho = (90º - 23,5º) = (90 - 23,0833) - 15,811252 = 51,105415 → ho = 51,105415 

ou 

ho = 51º 6’ 19,49”. 

 

Na disposição da figura 128 é preciso calcular o valor de d1+d2, poucos 

cálculos de trigonometria podem resolver estes cálculos, então: 

 

 𝑇𝑔 (ℎ𝑜)  = 𝑧
𝑑1

  ou   𝑑1 =
𝑧

𝑇𝑔(ℎ𝑜)
, 

 

𝐶𝑜𝑠 (𝛽)  = 𝑑2
𝑙
  ou  𝑑2 = 𝑙 ∗ 𝐶𝑜𝑠 (𝛽),  

 

𝑆𝑒𝑛 (𝛽)  = 𝑧
𝑙
     ou   𝑧 = 𝑙 ∗ 𝑆𝑒𝑛 (𝛽), 

 

onde: 𝜷 é a inclinação da mesa ou 14,61º; 

  𝑙 é a largura da mesa ou 2 módulos de 1960 mm = 3920 mm. 

 

A distância entre os dois painéis será  𝐷𝑀  = 𝑑1 + 𝑑2  

logo: 

𝑑2 = (1960 + 1960) ∗ 𝐶𝑜𝑠 (14,61) = 3793 mm; 

𝑧 = 3793 ∗ 𝑆𝑒𝑛 (14,61) = 988,74 mm; 

𝑑1 =
𝑧

𝑇𝑔(ℎ𝑜)
=

988,74

𝑇𝑔(51,10)
 = 797,84 mm; 

logo: 𝐷𝑀  = 𝑑1 + 𝑑2 = 797,84 + 3793 ≈ 4591 mm ou  DM = 4591 mm 
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A figura mostra de forma exagerada alguns ângulos com o objetivo 

didático, porém a distância entre os painéis está correta, para que um não cause 

sombreamento no outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129 - Distância mínima entre painéis para se evitar sombreamento. Adaptado pelo autor.  

Fonte: BlueSol, Ronilson di Souza. 

 

6.4.15 Cálculo da área mínima necessária para a instalação da miniusina 

 

É possível se estimar a área necessária para a colocação dos 2772 

painéis. Cada mesa, que forma o painel deve estar afastada no mínimo a 4,591 metros 

da outra. Foi calculado 12 strings, então serão 12 fileiras de mesas de painéis. A 

largura do painel é de 0,992 m, o que pode ser arredondado para um metro. Entre 

cada painel, deve ser deixado 2,5 cm para as presilhas de alumínio que servem para 

prender o módulo.  

Então cada mesa, neste caso específico deverá ter 13 metros + 

(0,025*12 = 0,3) de espaço para as presilhas, logo tem-se de comprimento para a 

mesa 13,3 metros. A área necessária para uma mesa será de (13,3 m)*(4,591 m) =  

61,06 m². Para 12 mesas, será 732,72 m². Para todos os inversores, será de 18 x 

732,72 m² = 13189,02 m², sem contar as ruas intermediárias, que são necessárias 

para um veículo de lavagem dos painéis. É necessário deixar este espaço adicional, 

além do calculado para a sombra. 

Portanto o layout deve ser muito bem planejado, tanto para a 

manutenção, bem como para a distribuição do cabeamento elétrico de corrente 

contínua e corrente alternada. 
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A figura a seguir mostra uma proposta e o aspecto físico que ficaria o 

parque fotovoltaico. Na região deixada entre os painéis, região de sombra, pode haver 

a circulação de um veículo de lavagem e manutenção. Este é apenas um layout de 

sugestão. A quantidade de módulos colocados aqui é ligeiramente diferente da real. 

Esta área pode ser melhor aproveitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130 - Disposição das mesas e painéis formando o parque fotovoltaico, situação do local em 

duas imagens. Elaborado pelo autor. 

 

7. DIAGRAMAS ELÉTRICOS 

 

7.1 Diagrama unifilar de baixa tensão (B.T.) 
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O diagrama da figura a seguir, torna possível iniciar o levantamento 

prévio dos materiais e serviços que compõem o projeto. Segue a explicação para cada 

um dos itens numerados nos balões do desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131 - Diagrama unifilar de sugestão para baixa tensão. Elaborado pelo autor. 

1 - Cada string está representada por pequenos retângulos contendo as 

siglas de ST01 até ST12 e cada retângulo é uma das strings suportadas pelo inversor. 

2 - No retângulo maior em pontilhado, onde a string está representada 

pela sigla ST01, tem-se uma string típica composta de 13 módulos fotovoltaicos 

ligados em série.  

3 - Representa o percurso dos cabos das strings ST01 a string ST12, 

indo dos painéis fotovoltaicos para o painel de proteção CC. Cada conjunto de cabos 

que compõe o circuito da string está ligado a um quadro (painel) de proteção de 

corrente contínua, conhecido comercialmente como string box. 

4 – O painel de proteção de corrente contínua é projetado para abrigar 

as chaves de corrente contínua (disjuntores) para desligar individualmente as strings. 

Este painel contém os Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS), os porta-fusíveis 

fotovoltaicos, conectores de passagem, conectores macho e fêmea tipo MC4. 

5 – Mostra o símbolo do inversor trifásico utilizado, com 12 entradas para 

corrente contínua e uma saída para corrente alternada, sendo que para cada entrada 

de corrente contínua há um conector MC4 macho e um conector MC4 fêmea. 
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6 – É o percurso dos cabos de corrente contínua que saem da string box 

e vão para as entradas de corrente contínua do inversor. Do inversor saem outros 

cabos que irão levar a corrente e tensão alternada até o Quadro Geral de Baixa 

Tensão (QGBT) do Sistema Fotovoltaico. 

7 - São os disjuntores de proteção dos cabos que estão entre o inversor 

e o QGBT. O QGBT abriga esses 12 disjuntores trifásicos de 100 A, com capacidade 

de interrupção de 10 kA em 380 V. 

8 - O QGBT além de abrigar os disjuntores de proteção dos cabos, 

possui um disjuntor tripolar geral de 1200 A, 55 kA em 380 V e DPS. Possui 

barramento de fases, de neutro e terra. O quadro também poderá conter um 

Controlador Lógico Programável, que supervisionará o funcionamento do QGBT, 

inversores e fará a comunicação com o inversor através do protocolo de comunicação 

disponível no inversor, que neste caso é o RS485 (Modbus). 

Na sala, onde contiver o monitoramento e controle do sistema 

fotovoltaico, um computador executará um software de supervisão da miniusina.  

Frequentemente o fabricante do inversor disponibiliza gratuitamente 

este software via WEB para o monitoramento de produção. Pode ser necessário 

baixar driver adicional que irá estabelecer a comunicação com um servidor na nuvem 

(WEB), que por sua vez tratará os dados recebidos e os apresentará em forma de 

estatísticas diárias, mensais, anuais de consumo, produção e outros.  

 

7.2 Diagrama unifilar de média tensão (M.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132 - Diagrama unifilar de sugestão para média tensão. Elaborado pelo autor. 
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1 - No diagrama unifilar da figura anterior, os cabos de baixa tensão 

saem do QGBT. 

2 – Estes cabos chegam na subestação do acessante, entram no 

transformador em baixa tensão com 380 V, que será transformada para 13.800 V (13,8 

kV) em média tensão.  

A subestação do acessante contém numa baia um disjuntor de média 

tensão para proteção dos circuitos. Possui também transformadores de potencial e 

transformadores de corrente, que abaixam a tensão e corrente para um valor 

necessário ao relé de proteção. O relé de proteção tem funções específicas 

requisitadas pela concessionária. 

3 – Após a subestação do acessante, o barramento de média tensão 

caminha para a baia na subestação de medição de faturamento da concessionária 

que alimentam os transformadores de corrente e potencial da concessionária, que por 

sua vez alimentam um medidor de 4 quadrantes, cuja função é efetuar a medição da 

concessionária. 

Este medidor é específico para realizar medições de interesse da 

concessionária e do consumidor. O medidor mede a energia ativa total consumida 

pela carga (linha-carga), a energia ativa por posto horário consumida pela carga 

(linha-carga), energia ativa total injetada na rede (carga-linha), a energia ativa por 

posto horário injetada na rede (carga-linha), demanda por posto horário (linha-carga), 

energia reativa total (indutiva/capacitiva) do 1º ao 4º quadrante, energia reativa por 

posto horário (indutiva/capacitiva) do 1º ao 4º quadrante e tensão no canal 3. O 

medidor ainda deve atender a RN 414/2010 ANEEL. 

4 – Efetuada a medição, o barramento está interligado à baia de 

proteção do sistema de proteção da concessionária. Após a medição, os cabos de 

média tensão saem da baia de proteção e são interligados ao ponto de conexão, 

diretamente no circuito alimentador da concessionária. 

 

8. LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

8.1 Lista de materiais 
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A lista de materiais foi elaborada baseando-se nos diagramas unifilares 

das figuras 131 e 132, e na figura 130. A cotação foi com preços do mercado on-line. 

 

DESCRIÇÃO Un Pr Un Qtd   LINK 

Cabo de cobre isolado HEPR 150 mm² preto m 61,00 370 R$22.570,00 <https://www.moino.com.br/> 

Cabo de cobre isolado HEPR 25 mm² preto m 9,90 240 R$2.376,00 <https://www.moino.com.br/> 

Cabo de cobre isolado HEPR 35 mm² preto m 13,90 720 R$10.008,00 <https://www.moino.com.br/> 

Cabo de cobre nu 16 mm² para aterramento m 7,18 8346 R$59.957,66 <https://produto.mercadolivre.com.br/
> Cabo de cobre nu 35 mm² para aterramento m 17,35 1630 R$28.280,50 <https://produto.mercadolivre.com.br/
> Cabo Fotovoltaico 6 mm² energia Solar preto rolo m 3,99 26000 R$103.740,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/
> Cabo Fotovoltaico 6mm² energia Solar vermelho rolo 

m) 
m 3,99 26000 R$103.740,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/

> Cabo isolado para aterramento 6 mm² - brasileirinho m 4,50 1000 R$4.500,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/
> Caixa de passagem Tramontina IP66 20 x 20 cm pc 47,00 130 R$6.110,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/
> Conector haste aterramento 5/8" pc 4,21 300 R$1.263,00 <https://www.gimawa.com/>. 

Conector MC4 fêmea IP68 pc 8,00 576 R$4.608,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/
> Conector MC4 macho IP68 pc 8,00 576 R$4.608,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/
> Cotovelo reto para eletrocalha  pc 56,00 35,9 R$2.010,40 <https://produto.mercadolivre.com.br/
>. Duto corrugado 2", diâmetro interno 51 mm, preto m 2,98 6800 R$20.264,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/
> 

Eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm pc 103,00 14 R$1.442,00 <https://produto.mercadolivre.com.br/
> Haste de aterramento 5/8" x 2,40 m, aço-cobreado, 

250 microns 
pc 44,91 300 R$13.473,00 <https://www.gimawa.com/> 

Inversor solar trifásico CanadianSolar CSI-50KTL-GI   pc 31.590,00 18 R$568.620,00 <http://www.aldo.com.br/> 

Mesa com dois postes para fixação de 2 módulos 
solares, metro 

pc 508,00 624 R$316.992,00 <https://www.portalsolar.com.br/> 

Módulo Solar 330W Canadian Solar - CS6U-330P pc 687,27 2872 R$1.973.839,4
4 

<https://www.minhacasasolar.com.br/
> Placa de advertência Geração Própria padrão 

Aneel,kit com 3 placas 25 x 18 x 2 mm 
Kit 63,90 1 R$63,90 <https://produto.mercadolivre.com.br/

> 

QGBT com 11 disjuntores, 1 trifásico geral de 1200 A. 
55 KA, 12 trifásicos de 120 A, CLP SIEMENS modbus 
RS485/TCP 

un 18.000,00 1 R$18.000,00 <http://sites.seinfra.ce.gov.br/> 

Sala (abrigo) em alvenaria, 40 m², para inversores, 
ferramentas, material reserva de manutenção, com 
telhado, banheiro, e depósito.CUB-DF/m² 

un 1.308,57 40 R$52.342,80 <http://www.sinduscondf.org.br/> 

String box para 144 strings, fabricação específica c 64.800,00 1 R$64.800,00 <http://www.ecosolys.com.br/> 

Subestação abrigada em alvenaria, entrada 
subterrâneas, 13,8 KV/380, com DJ MT SIEMENS 
SION, 630 A, 16 KA, 3 TPs, 3 TCs, Relé SEL 751, 
nobreak com banco de baterias 

un 175.384,55 1 R$175.384,55 <http://sites.seinfra.ce.gov.br/> 

Transformador distribuição 1000 kVA trifásico 60 Hz 
classe 15 kV imerso em óleo. 

un 52.178,71 1 R$52.178,71 SINAPI 

Tabela 41 - Planilha de custos de materiais de microgeração. Elaborado pelo autor. 

O valor dos materiais para a instalação ficou em R$ 3.611.171,96 sem inclusão do 

frete. De acordo com o instituto ideal pode ser composta a tabela a seguir com os 

custos estimativos. 

Item Componente 
Instituto 
Ideal %  

Valor Inst. 
Ideal 

Cotação 
on-line 

Valor on-
line 

1 Módulo fotovoltaico. 38,00% 1.720.795,66 43,59% 1.973.839,44 
2 Inversor, string box e módulo Wi-Fi. 21,00% 950.966,02 13,99% 633.420,00 
3 Estruturas metálicas para fixação dos módulos. 10,00% 452.840,96 7,00% 316.992,00 
4 Componentes de instalação elétrica, proteção. 7,00% 316.988,67 15,17% 686.920,52 
5 Despesas administrativas. 10,00% 452.840,96 7,97% 361.117,20 
6 Projeto e instalação. 14,00% 633.977,35 12,28% 556.120,48 

  Total estimado       4.528.509,64 

Tabela 42 - Total estimado para a instalação da minigeração distribuída. Elaborado pelo autor. 

https://www.moino.com.br/?page=detalhe&id=60
https://www.moino.com.br/?page=detalhe&id=54&categoria=6
https://www.moino.com.br/?page=detalhe&id=55&categoria=6
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-974459517-fio-cabo-cobre-nu-rigido-aterramento-16mm-com-125-metros-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-974459517-fio-cabo-cobre-nu-rigido-aterramento-16mm-com-125-metros-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1045700730-fio-cabo-cobre-nu-rigido-aterramento-35mm-com-70-metros-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1045700730-fio-cabo-cobre-nu-rigido-aterramento-35mm-com-70-metros-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1079092675-rolo-100m-cabo-fotovoltaivo-4mm-energia-solar-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1079092675-rolo-100m-cabo-fotovoltaivo-4mm-energia-solar-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1048207820-rolo-100m-cabo-fotovoltaivo-6mm-energia-solar-vermelho-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1048207820-rolo-100m-cabo-fotovoltaivo-6mm-energia-solar-vermelho-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1120450551-cabo-flexivel-brasileirinho-6mm-1kv-nax-100-metros-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1120450551-cabo-flexivel-brasileirinho-6mm-1kv-nax-100-metros-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-754638985-caixa-passagem-aluminio-tramontina-15cx15lx10a-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-754638985-caixa-passagem-aluminio-tramontina-15cx15lx10a-_JM
https://www.gimawa.com/produto/conector-haste-aterramento-5-8--002234-intelli-
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1055802072-kit-8-par-conector-mc4chave-conector-mc4-painel-solar-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1055802072-kit-8-par-conector-mc4chave-conector-mc4-painel-solar-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1055802072-kit-8-par-conector-mc4chave-conector-mc4-painel-solar-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1055802072-kit-8-par-conector-mc4chave-conector-mc4-painel-solar-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1040151827-acessorio-eletrocalha-perfurada-cotovelo-reto-aluminio-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1040151827-acessorio-eletrocalha-perfurada-cotovelo-reto-aluminio-_JM
file:///C:/Users/alfredoneto/Desktop/TCC/%3chttps:/produto.mercadolivre.com.br/%3e
file:///C:/Users/alfredoneto/Desktop/TCC/%3chttps:/produto.mercadolivre.com.br/%3e
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690909914-eletrocalha-lisa-300x100-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690909914-eletrocalha-lisa-300x100-_JM
https://www.gimawa.com/produto/haste-aterramento-5-8x240mts-010103-magnet-670106
http://www.aldo.com.br/Produto/?c=41112&d=inversor-solar-canadian-aldo-solar-41001495
https://www.portalsolar.com.br/loja/produtos/estrutura-painel-romagnole-ondulada-aldo-solar-42505-2
https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-330w-canadian-solar-cs6u-330p-79230
https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-330w-canadian-solar-cs6u-330p-79230
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-835169212-3-placas-de-advertncia-cuidado-geraco-propria-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-835169212-3-placas-de-advertncia-cuidado-geraco-propria-_JM
http://sites.seinfra.ce.gov.br/
http://www.sinduscondf.org.br/portal/cub
http://www.ecosolys.com.br/
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/html/C4252.html?a=1493216640111
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx
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Conforme já mencionado, o Instituto Ideal, através de pesquisa nacional 

com os fornecedores da cadeia fotovoltaica, chegou ao custo de 6,52 R$/Watt em 

maio de 2018, para sistemas acima de 6 kWp. Para efeito de comparação, segue o 

valor do Watt-pico baseado no cálculo do custo deste projeto: 

 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝑹$/𝒘𝒑 =
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
=   

4.528.509,64(𝑅$)

911.970,09(𝑊𝑝)
=  4,9655 𝑅$/𝑊𝑝 

 

Logo, este valor está em 76,16% do valor do Instituto Ideal. 

 

9 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

9.1  Premissas a considerar 

 

Parâmetros Dados 
 

Custo Turn Key do SFCR: 𝑪𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒌𝒆𝒚 = R$ 4.528.509,645; 

Custo do Watt-pico do SFCR: 4,97 R$/Wp; 

Vida útil do SCFR: 25 anos; vida útil do inversor: 12 anos; 

Custo de disponibilidade (demanda): 280 KVA; 

Custo anual de manutenção preventiva: 0,5% do custo 𝑪𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒌𝒆𝒚; 

Custo anual do seguro do sistema: 0,6 %; 

Declínio de geração da energia em 25 anos: 80 % do gerado no ano inicial; 

Consumo após a GD (%): 0%; 

SELIC: 6,5 % (2018); 

Reajuste médio da concessionária de 2009 a 

2018: 

10,33 %; 

Fonte de recursos: BNDES, Fundo Clima, Subprograma de 

Energias Renováveis; 

Tabela 43 - Parâmetros para análise financeira e dados considerados. 
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Continuação da Tabela 43 - Parâmetros para análise financeira e dados considerados. 

Parâmetros Dados 

Parâmetros Valor financiável: até 80% dos itens 

financiáveis com prazo de até 16 anos; 

Garantias para apoio direto: definidas na análise da operação; 

Remuneração do BNDES na modalidade 

de apoio direto: 

Custo financeiro: 1,0% ao ano; 

Taxa do BNDES: 0,9 % ao ano (receita 

Operacional Bruta > R$ 90.000.000,00); 

Taxa de risco de crédito: Variável conforme 

risco do cliente e prazos do financiamento; 

Taxas de juros: (Fator Custo Financeiro) *(Fator Taxa do 

BNDES) -1; 

Fator custo financeiro: 6,5%, será considerada a SELIC pois o 

Fundo Clima está temporariamente sem 

recursos; 

Taxa do BNDES: 0,9% (Remuneração + taxa de risco de 

crédito). 

Tabela 44 - Parâmetros para análise financeira e dados considerados. Elaborado pelo autor. 

 

𝑻𝒂𝒙𝒂 𝒅𝒆 𝑱𝒖𝒓𝒐𝒔𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 = {[(
6,5

100
+ 1) ∗ (

0,9

100
+ 1)] − 1} ∗ 100 = 

 

Taxa de JurosAnual = 7,4585 % a.a. 

TMA será considerada como: 7,46 % a.a. 

 

9.2  Estimativas de Geração de Energia Real nos próximos 25 anos 

 

Conforme cálculo do subitem 6.4.3 a energia anual gerada Ereal,T,anual = 

1.108.870 kWh/ano ou ≈ 1,1 GWh/ano (Giga Watts hora por ano). 

Considerações: 

Fator de Perda de rendimento das células fotovoltaicas para o primeiro ano: 1,2 %. 

Fator de Perda de rendimento para os anos restantes: 0,87 %. 

A tabela a seguir foi elaborada com as premissas anteriores: 
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Ano 1 = ano 0 * (1-perda) → Ano 1 = 1.108.870 * (1-1,2) = 901.026,45 MWh/ano. 

Ano 2 = ano 1 * (1-perda) → Ano 2 = 901.026,45 * (1-0,87) = 893.187,51 MWh/ano. 

Ano 3 = ano 2 * (1-perda) → Ano 3 = 893.187,51 * (1-0,87) = 885.416,79 MWh/ano. 

A tabela demonstra que a energia ficará ao final de 25 anos em 743.446,76 MW, o 

que representa um declínio de aproximadamente 20 % do valor inicial gerado. Esta 

estimativa permite calcular o payback descontado e a TIR, pois o declínio de geração 

eleva consideravelmente o retorno do investimento. 

 

Período Geração Período Geração 

Ano 01 1.108.870,0 Ano 14 818.452,93 

Ano 02 901.026,45 Ano 15 811.332,39 

Ano 03 893.187,52 Ano 16 804.273,80 

Ano 04 885.416,79 Ano 17 797.276,62 

Ano 05 877.713,66 Ano 18 790.340,31 

Ano 06 870.077,55 Ano 19 783.464,35 

Ano 07 862.507,88 Ano 20 776.648,21 

Ano 08 855.004,06 Ano 21 769.891,37 

Ano 09 847.565,52 Ano 22 763.193,31 

Ano 10 840.191,70 Ano 23 756.553,53 

Ano 11 832.882,04 Ano 24 749.971,52 

Ano 12 825.635,96 Ano 25 743.446,76 

Ano 13 901.026,45 Ano 26 736.978,78 

Tabela 45 - Declínio da geração ao longo de 25 anos. Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133 - Declínio da geração em 20 % ao longo de 25 anos (vida útil). Elaborado pelo autor. 

 

9.3  Cálculo dos custos de Manutenção Preventiva - CMP 
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Valor manutenção ano 1 = 0,5% * custo turn-key; 

Valor manutenção ano 1 = R$ 4.528.509,645* 0,005 = R$ 22.642,54; 

Taxa de desconto utilizada: 7,46 %; 

Fator de Redução para 25 anos:11,19 % (veja tabela 46); 

Custo Manutenção - futura (CMP): custo atual * fator de redução 

recorrente; 

Valor manutenção para 25 anos (CMP): R$ 4.528.509,645 * 11,19 % = 

R$ 506.740,23. 

 

9.4 Cálculo dos custos de Manutenção Corretiva - CMC 

 

Equipamentos considerados: inversores interativos – 18 unidades; 

Custo atual: R$ 31.590 * 18 = R$ 568.620,00; 

Período de troca dos inversores: 12 anos; 

Taxa de desconto considerada: 7,46 %; 

Fator de redução para o período de 12 anos: 7,75% (veja tabela 46); 

Custo manutenção - futura (CMC): R$ 568.620,00 * Fator de redução; 

Custo manutenção - futura (CMC): R$ 568.620,00 * 0,0775 = 

R$ 44.068,05. 

 

9.5 Cálculo do custo do Seguro - CSEG 

 

Equipamentos: inversores, módulos e instalações: 

 

Custo atual: R$ 31.590 * 18 = R$ 3.611.171,964; 

Período do seguro: 25 anos; 

Taxa de desconto considerada: 7,46 %; 

Fator de redução para o período de 25 anos: 11,19% (veja tabela 46); 

Custo seguro – futuro (CSEG): R$ 3.611.171,964 * Fator de redução; 

Custo seguro - futuro (CSEG): R$ 3.611.171,964 * 0,1119 = 

R$ 404.090,14. 

 

9.6 Cálculo do valor residual 

http://www.valor.com.br/brasil/5237515/em-2018-mercado-ve-inflacao-menor-e-selic-abaixo-dos-7-aponta-focus
http://www.valor.com.br/brasil/5237515/em-2018-mercado-ve-inflacao-menor-e-selic-abaixo-dos-7-aponta-focus
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Custo dos Equipamentos Principais (módulos + inversores + quadros + 

estrutura de fixação dos módulos + acessórios): R$ 3.611.171,964; 

Taxa de Desconto considerada: 7,46 %; 

Fator de redução para 25 anos FR: 0,0398; 

Valor Residual do SFCR (25 anos) = 

VR = custo inicial equip. princip * 0,2 * Fator de redução (veja tabela 46); 

Valor Residual do SFCR VR = R$ 3.611.171,964 * 0,2 * 0,1119 = 

R$ 80.818,03. 

 

9.7 Cálculo do custo da vida útil ou Life Cycle Cost - LCC 

 

𝑳𝑪𝑪 =  𝑪𝑻𝒖𝒓𝒏 𝒌𝒆𝒚 + 𝑪𝑴𝑷 + 𝑪𝑴𝑪 + 𝑪𝑺𝑬𝑮 − 𝑽𝑹 

𝑳𝑪𝑪 =  4.528.509,645 + 506.740,23 + 239.787,05 + 404.090,14 − 88.818,03 

 

𝑳𝑪𝑪 = 𝑅$ 5.598.309,03 

 

Periodo 
(t) 

FR FRR 
 1 93,06% 0,93 

2 86,60% 1,80 

3 80,59% 2,60 

4 74,99% 3,35 

5 69,79% 4,05 

6 64,94% 4,70 

7 60,43% 5,30 

8 56,24% 5,87 

9 52,33% 6,39 

10 48,70% 6,88 

11 45,32% 7,33 

12 42,17% 7,75 

13 39,25% 8,14 

14 36,52% 8,51 

15 33,99% 8,85 

16 31,63% 9,17 

17 29,43% 9,46 

18 27,39% 9,73 

19 25,49% 9,99 

20 23,72% 10,23 

21 22,07% 10,45 

22 20,54% 10,65 

23 19,11% 10,84 

24 17,79% 11,02 

25 16,55% 11,19 

Tabela 46 - Tabela para Fatores de Redução, Fator de Redução Recorrente para taxa de desconto 

de 7,46 %. 

http://www.valor.com.br/brasil/5237515/em-2018-mercado-ve-inflacao-menor-e-selic-abaixo-dos-7-aponta-focus


205 

 

9.8 Cálculo do retorno (payback) do investimento considerando-se o LCC 

 

A metodologia de cálculo do payback foi descrita no item 5.1.6, então 

será utilizado uma planilha para simular o tempo de retorno do investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 47 - Cálculo do fluxo de caixa final, fluxo de caixa acumulado, fluxo de caixa descontado e 

fluxo de caixa acumulado descontado. Elaborado pelo autor. 

Os dados encontrados estão resumidos na tabela seguinte: 

DADOS Valores 

VPL R$ 16.896.302,66 

TIR 22 % 

Payback simples 6,57 

Payback descontado 8,32 

Tabela 48 - VPL, TIR, payback simples e descontado. Elaborado pelo autor. 

Com o VPL > 0, o investimento é viável; a TIR > TMA, caracteriza a 

viabilidade; o payback simples foi 6 anos, 9 meses e 2 dias e o payback descontado 

foi de 8 anos, 3 meses e 26 dias. 

Neste exemplo de cálculo financeiro simplificado é importante ressaltar 

que a energia gerada não considerou a demanda, pois definiu-se compensar toda a 
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demanda com geração adicional. Foram utilizados o fator de ajuste e a modalidade 

de contrato como autoconsumo remoto, podendo-se compensar a energia excedente 

gerada em outra unidade consumidora. 

O tempo de retorno do investimento ficou mais alongado, porque foi 

utilizado o ciclo de vida útil da miniusina. Este fator gera custos adicionais com a 

manutenção corretiva e preventiva mais o seguro do empreendimento. 

Neste cálculo foi considerado a degradação do gerador fotovoltaico, 

devido à perda de produção das células fotovoltaicas ao longo da vida útil (25 anos), 

que costuma ser em torno de 20%, este é outro fator que alonga o payback do 

investimento. 

 

10 ENCAMINHAMENTO DO PROJETO, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

10.1 Disponibilidade de recursos 

 

Este projeto pode ser encaminhado para uma série de instituições 

financeiras que estão aderindo a projetos de energia limpa e normalmente tomam 

empréstimos diferenciados de fundos internacionais ou nacionais e repassam aos 

interessados. 

Uma instituição que está com taxas bastante atrativa é o BNDES que 

através de um de seus programas e subprogramas está viabilizando aos interessados 

em implantar seus projetos fotovoltaicos. 

É interessante notar que o projeto pode financiar até 80% dos itens 

financiáveis, que pode ser incluso estudo, projeto e serviços de implantação. 

Os prazos de amortização do investimento dependem da capacidade 

financeira do cliente, de seu grau de endividamento, entre outros, mas podem chegar 

até 20 anos dependendo do programa. 

Atualmente, esta linha de financiamento está disponível através da fonte 

de recursos do BNDES, Fundo Clima, Subprograma de Energias Renováveis e pelo 

programa BNDES Finem, para eficiência energética. O problema desta fonte é que o 

valor financiável começa em R$ 10.000.000,00. 

Para o subprograma de Energias Renováveis o BNDES possui linhas 

para micro, pequenas e médias empresas com limites de valores a emprestar. No 
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caso da empresa da simulação, não se enquadra, pois para o BNDES, em função da 

receita operacional bruta da empresa, a mesma é considerada como empresa grande, 

portanto o programa adequado seria o FINEM. 

Porém a miniusina ficou com custo abaixo dos R$ 10.000.000,00. Isso 

faz com que o tomador do financiamento não possa utilizar o Finem e caia nos braços 

de outras instituições financeiras e deverá pagar o custo da remuneração da 

instituição intermediária. Aí o leque de opções é enorme, Proger Urbano Empresarial 

do Banco do Brasil, Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO), Banco Santander, 

entre outros, porém as taxas não são atrativas como as do BNDES e tem várias 

restrições de valores, prazos, etc. 

A consulta ao BNDES deve ser formal através do site, no sistema de 

consulta prévia eletrônica, disponível neste link: 

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/roteiros/consulta-

eletronica/>. 

 

10.2 Benefícios fiscais 

 

As informações a seguir foram retiradas do Cadernos Temáticos ANEEL 

- Micro e Minigeração Distribuída - Sistema de Compensação de Energia Elétrica, 

páginas 13 e 14. 

a) ICMS 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS é um 

tributo Estadual aplicável à energia elétrica. Com respeito à micro e minigeração 

distribuída, é importante esclarecer que o Conselho Nacional de Política Fazendária 

– CONFAZ aprovou o Convênio ICMS 6, de 5 de abril de 2013, estabelecendo que o 

ICMS apurado teria como base de cálculo toda energia que chega à unidade 

consumidora proveniente da distribuidora, sem considerar qualquer compensação de 

energia produzida pelo microgerador. Com isso, a alíquota aplicável do ICMS incidiria 

sobre toda a energia consumida no mês.  

Após interações da ANEEL com o Ministério da Fazenda, Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério de Minas e Energia e com o 

Congresso Nacional, o Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ publicou 

o Convênio ICMS 16, de 22/4/2015, que revogou o Convênio ICMS 6/2013 e autorizou 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/roteiros/consulta-eletronica/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/roteiros/consulta-eletronica/
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as unidades federadas a conceder isenção nas operações internas relativas à 

circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o sistema de compensação 

de energia.  

Dessa forma, nos Estados que aderiram ao Convênio ICMS 16/2015, o 

ICMS incide somente sobre a diferença entre a energia consumida e a energia injetada 

na rede no mês.  

Para aqueles Estados que não aderiram ao novo Convênio, mantém-se 

a regra anterior, na qual o ICMS é cobrado sobre todo o consumo, desconsiderando 

assim a energia injetada na rede pela micro ou minigeração. 

 

b) PIS/COFINS 

Com relação à apuração do Programa de Integração Social - PIS e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, não existia até 

outubro de 2015 uma legislação ou orientação da Receita Federal esclarecendo como 

deveria ser realizada a cobrança para os casos de micro e minigeração distribuída.  

No entanto, com a publicação da Lei nº 13.169/2015, de 6/10/2015, 

resultado de várias gestões da ANEEL junto ao Ministério de Minas e Energia e ao 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, a incidência do PIS e COFINS 

passou a acontecer apenas sobre a diferença positiva entre a energia consumida e a 

energia injetada pela unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída. 

Tendo em vista que o PIS e a COFINS são tributos federais, a regra 

estabelecida pela lei vale igualmente para todos os Estados do país. 

 

 

11 PROJECT FINANCE 

 

11.1 Premissas e características básicas 

 

Na empresa em questão, não será possível aplicar todas as premissas 

do Project Finance, devido ser uma empresa pública de direito privado, no entanto 

algumas premissas podem ser parcialmente aplicadas e outras podem ser aplicadas 

a empresas cuja natureza jurídica seja diferente. Segue então: 
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Tipo de empresa: Empresa pública de direito privado atuando em 

saneamento básico; 

Projeto: curto prazo de maturação; 

Fluxo financeiro: gerado pelo próprio valor de pagamentos com a 

energia gerada; 

Investimento: todos os ativos são tangíveis; 

Tempo de vida útil do investimento: de 25 anos, podendo alcançar 

facilmente 30 anos; 

Tipo de projeto/obra: garantia de execução através de entrega Turn Key, 

com pagamento total após a entrega; 

Tipo de mercado: quantidade de energia a ser gerada limitada por 

resolução da ANEEL. 

 

11.2 Principais Garantias 

 

Contratos: não há risco eminente, pois a resolução ANEEL 687/2015 

fornece as garantias de uso do sistema de distribuição da 

concessionária, garantindo a compra de energia; 

Projeto/obra: contrato de fornecimento Turn Key com desembolso só 

realizado mediante a conclusão completa do projeto/obra;  

Demonstrações financeiras: de acordo com o último balanço da 

empresa; 

Proteção contra corrupção: o projeto se dará de acordo com a lei das 

licitações 8.666 e pago diretamente ao fornecedor de projeto/obra; 

Seguro obrigatório: exigido do fornecedor do projeto/obra como garantia 

de entrega. 

 

11.3 Principais Riscos 

 

Ambientais: danos ao meio ambiente não há; 

Cadeia de suprimentos: existência de vários fornecedores de 

equipamentos/peças de reposição; 
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Câmbio: não aplicável, os equipamentos são adquiridos em licitação a 

câmbio fixo; 

Taxa de reajuste de energia: aplicável através de agência reguladora 

ANEEL; 

Payback: pode ser alongado em função da variação da TMA (Selic); 

Taxa de reajuste de saneamento: aplicável através de agência 

reguladora ADASA; 

Fiscal: aplicável conforme a diferença entre energia fornecida e 

consumida, ANEEL 687/15; 

Legislação: vinculada ao serviço público; 

Presença de risco político: não há, pois a contrapartida se dará 

diretamente pelo caixa da empresa ou pode ser criada uma conta 

vinculada; 

Projeto técnico: projeto usual, havendo várias empresas 

certificadas/capacitadas; 

Regulatório: através de agências reguladoras, ADASA e ANEEL; 

Social: não cumprimento das normas de segurança na 

manutenção/operação do sistema; 

Naturais: Vendavais, chuva de granizo; 

Tecnológico: risco de obsolescência e não haver partes de substituição 

no final da vida útil; 

Gestão de risco: baixo, pois o gerador/consumidor precisa comprar a 

energia ofertada. 

 

11.4 BNDES – Project Finance 

 

Informações retiradas do site do BNDES como exemplo de premissas 

para o Project Finance.  

Fonte: <https://www.bndes.gov.br/>. 

 

11.4.1 Taxas de Juros: 

No BNDES Project Finance, a taxa de juros é calculada na fase de 

análise do projeto, levando-se em conta: 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-project-finance
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A classificação de risco dos controladores da beneficiária, conforme a 

dependência do projeto e do financiamento em relação aos mesmos; 

O risco de implantação do projeto e os respectivos mitigadores; 

O grau de alavancagem da beneficiária; 

A suficiência, previsibilidade e estabilidade dos fluxos de caixa do 

projeto; 

O risco operacional do projeto e respectivos mitigadores e 

O valor, liquidez e segurança das garantias oferecidas pela beneficiária. 

 

11.4.2 Garantias pré-operacionais 

 

Na fase de implantação do projeto, a exigência de garantia fidejussória 

dos controladores da beneficiária poderá ser dispensada, desde que observado o 

seguinte: 

Compromisso dos acionistas controladores da beneficiária de 

complementar o capital da empresa em montante suficiente para finalizar a 

implantação do projeto. 

Celebração de contratos que obriguem os empreiteiros e/ou 

fornecedores de equipamentos a concluir o projeto dentro do orçamento 

predeterminado, em data previamente especificada e conforme as especificações 

técnicas destinadas a assegurar a operacionalização e o desempenho eficiente do 

projeto. 

Contratação de um seguro garantia, em benefício dos financiadores, 

contra riscos referentes à fase pré-operacional do projeto. 

Caso haja dúvida sobre a capacidade dos acionistas de efetuar sua 

contribuição financeira para o projeto, deverá ser exigido o aporte antecipado do 

capital próprio como condição prévia para a liberação do financiamento. 

 

11.4.3 Garantias operacionais 

 

Na fase operacional do projeto, a exigência de garantia fidejussória dos 

controladores da beneficiária poderá ser dispensada pela concessão, cumulativa, do 

seguinte: 
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Penhor ou alienação fiduciária, em favor dos principais financiadores, 

das ações representativas do controle da beneficiária. 

Penhor, em favor dos principais financiadores, dos direitos emergentes 

do contrato de concessão, quando houver. 

Outorga, aos principais financiadores, do direito de assumir o controle 

da beneficiária, quando admitido pela legislação. 

 

11.4.4 Garantias reais 

 

A exigência do índice de 130% de garantias reais poderá ser dispensada 

caso a beneficiária comprometa-se a: 

Não oferecer, em garantia a terceiros, os ativos e recebíveis do projeto 

sem autorização dos principais financiadores. 

Oferecer em garantia aos principais financiadores, caso estes solicitem, 

quaisquer ativos e recebíveis supervenientes do projeto. 

 

 

12 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho destina-se a ampliar e ajudar o leitor a implantar uma micro 

ou miniusina solar até 5 MW. Tenta desmistificar várias dúvidas de gestores públicos 

e procura levar em um linguajar mais simples o conhecimento sobre energia solar. Por 

exemplo, os passos básicos para se elaborar um projeto fotovoltaico e poder analisar 

ou produzir um termo de referência, sem cometer erros devido à falta de informações 

e conhecimento. 

Normalmente, a literatura existente é muito complexa para os leitores e 

gestores que não pertencem a área. Na internet encontra-se muitíssimas planilhas, 

vídeos no Youtube e não raro alguns blogs propagando a energia solar. 

Mas não tratam de temas polêmicos como o envelhecimento das células 

solares e o declínio da geração com a vida útil, esquecem os custos de manutenção, 

e quando realizam o cálculo do payback, chegam a algo fantástico e inacreditável. 

O autor é incentivador da energia solar, mas tenta mostrar o lado real do 

investimento. Nem tudo são flores, mas energia solar compensa para a economia e 
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para o planeta. Espero ter contribuído com este trabalho para que a energia solar 

chegue em mais órgãos públicos, creches, escolas, hospitais e a quem mais puder 

contribuir. 
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      GLOSSÁRIO 

 

Acessante: trata-se do consumidor, concessionário ou autorizado de geração, 

distribuidora, cooperativa ou agente importador ou exportador de energia que se 

conecta ao sistema elétrico de distribuição, individualmente ou associados. 

 

Acesso: é a disponibilização do sistema elétrico de distribuição para a conexão de 

instalações de unidade consumidora, central geradora, distribuidora, agente 

importador ou exportador de energia, individualmente ou associados, mediante o 

ressarcimento dos custos de uso e, quando aplicável, conexão. 

 

Alimentador: é uma linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média 

tensão. 

 

ABNT NBR: NBR, é a sigla para Norma Brasileira aprovada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, criada pela Lei nº 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996, é a entidade responsável por regular e fiscalizar serviços de 

produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica no Brasil. 

Uma de suas atribuições é mediar conflitos de interesses entre agentes do setor e 

consumidores. 

 

ART: a ART ou Anotação de Responsabilidade Técnica é um instrumento legal, 

necessário à fiscalização das atividades técnico-profissionais, nos diversos 

empreendimentos sociais. Instituída pela Lei Federal nº 6496/1977, a ART caracteriza 

legalmente os direitos e obrigações entre profissionais e usuários de seus serviços 

técnicos, além de determinar a responsabilidade profissional por eventuais defeitos 

ou erros técnicos. 

 

Alta tensão (AT): é a tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou superior a 69 kV 

e inferior a 230 kV, ou instalações em tensão igual ou superior a 230 kV, quando 

especificamente definidas pela ANEEL. 
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Autoconsumo remoto: é uma modalidade de consumo caracterizado por unidades 

consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, 

ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, dentro da 

mesma área de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente será 

compensada. 

 

Autossuficiência energética: refere-se a uma modalidade de produção de energia, 

onde o produtor de energia elétrica produz toda a energia necessária ao seu consumo. 

 

Azimute: é uma medida de abertura angular em que o valor em graus completa 

horizontalmente um arco de círculo que vai do norte geográfico até a projeção de um 

alvo com o horizonte. 

 

Baixa tensão (BT): tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou inferior a 1 kV. 

 

Banda de condução: em se tratando de energia solar e semicondutores de energia, 

a exemplo do Silício, a banda de condução é uma região da banda de energia, onde 

os elétrons são elétrons livres e possuem um nível de energia adequado para se 

movimentar (fluir) pelo material semicondutor e formar a corrente elétrica. 

 

Bandas de energia: em um semicondutor, a exemplo do silício, empregado na 

fabricação das células fotovoltaicas (células solares), são formadas as bandas de 

energia, que são camadas, que podem ser imaginadas como um tipo de separação 

física no material semicondutor; essas bandas se assemelham a paredes. Entre essas 

paredes, existem espaços, que são chamados de lacunas. Uma dessas paredes é 

chamada de banda de condução e a outra parede é chamada de banda de valência. 

Em uma temperatura de zero graus Kelvin, a banda de condução está vazia e a banda 

de valência do material está preenchida com elétrons. Quando a célula solar, que é 

feita do semicondutor recebe a luz solar, que contém energia, está energia causa um 

aumento de temperatura no material componente da célula solar. Esse aumento de 

temperatura faz com que os elétrons que estão na banda de valência, saltem (pulem) 

para a banda de condução, possibilitando que os mesmos possam gerar uma corrente 

elétrica, na banda de condução. 
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Banda de valência: em se tratando de energia solar e semicondutores de energia, a 

exemplo do Silício, a banda de valência é uma região da banda de energia, onde está 

é preenchida de elétrons semilivres, que não são elétrons livres. Na banda de valência 

os elétrons não possuem energia suficiente para se deslocar e formar a corrente 

elétrica. 

 

CAESB: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. É a atual 

concessionária dos serviços públicos de tratamento de Água e Esgotos do Distrito 

Federal. 

 

Carga: é a caracterização da demanda do sistema, em um determinado ponto de 

interesse, definida por uma ou mais das seguintes grandezas: potência ativa, 

demanda de energia ativa e demanda de energia reativa. 

 

COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 

 

Compensação energética: É a diferença de créditos de energia, ou seja, há um 

balanço energético favorável ao consumidor de energia que produz mais energia do 

que consome e depois recebe a diferença a seu favor como “créditos de energia”, 

abatendo o valor de sua conta de energia. 

 

Comissionamento: ato de submeter equipamentos, instalações e sistemas a testes 

e ensaios especificados, antes de sua entrada em operação. 

 

Consumidor cativo: é um consumidor que adquire energia de concessionária de 

distribuição à qual está ligado. Nesta modalidade, a unidade consumidora paga uma 

fatura de energia por mês, e esta inclui os serviços de distribuição e geração. As tarifas 

são reguladas pelo Governo. 

 

Consumidor livre: é um consumidor cuja energia é livremente negociada. O valor 

pago por ele é resultante de sua opção individual de compra. O consumidor livre toma 

para si a tarefa de gerir suas compras de energia individualmente. 
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Contribuição de iluminação pública (CIP): é um imposto previsto em emenda 

constitucional e é aplicado de acordo com a faixa de consumo da tarifa de energia 

elétrica. 

 

Controle de tensão: trata-se de um conjunto de ações para manutenção dos níveis 

de tensão dentro de parâmetros que atendam aos requisitos de qualidade e 

confiabilidade operativa do sistema e aos requisitos legais. 

 

Corrente elétrica: é o deslocamento de elétrons em um material condutor de 

eletricidade em um determinado tempo. Quando um material condutor é submetido a 

um campo elétrico, este material fornece uma movimentação de elétrons entre os 

pontos onde este foi submetido ao campo elétrico. A unidade de medida de corrente 

elétrica é o Ampère, símbolo A. 

 

Cronograma de implantação: no caso de uma obra de engenharia ou similar, trata-

se de marcos delimitados na linha do tempo, onde são realizadas cada uma das 

etapas da obra, nos vários períodos que compõe a obra, sendo definido o tempo de 

início e o tempo de entrega da obra. 

 

CUSD: contrato de uso do sistema de distribuição é um contrato celebrado entre o 

acessante e a distribuidora, que estabelece os termos e condições para o uso do 

sistema de distribuição e os correspondentes direitos, obrigações e exigências 

operacionais das partes. 

 

Data Sheet – Folha de especificações que contém os dados técnicos de algum 

produto. 

 

Demanda: média das potências elétricas ativas, solicitadas ao sistema elétrico pela 

parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um 

intervalo de tempo especificado, expressa em quilowatts (kW). 

 

Demanda contratada: Demanda estipulada em contrato, disponibilizada 

continuamente ao consumidor ou concessionário, e que será integralmente paga, 

independentemente de sua utilização durante o período de faturamento. 
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Desvio azimutal: ângulo de desvio medido entre o norte e um ponto geográfico 

levantado. 

 

Dióxido de Carbono (CO2): É uma molécula composta de dois átomos de oxigênio e 

um átomo de carbono. Na área ambiental, juntamente com o metano, é um dos gases 

causadores do efeito estufa. 

 

Distribuidora: agente titular de concessão ou permissão federal para prestar o 

serviço público de distribuição de energia elétrica. 

 

Dopagem: trata-se de um processo físico-químico onde são adicionadas impurezas 

a semicondutores para alterar suas propriedades de valência. Dependendo-se do tipo 

de dopagem que o silício recebe, no caso de células fotovoltaica, o semicondutor pode 

se tornar um semicondutor do Tipo N, quando dopado pelo elemento químico fósforo, 

por exemplo, ou semicondutor do Tipo P, dopado pelo elemento químico Boro, por 

exemplo, onde este semicondutor passa a ser doador ou receptor de elétrons, 

tornando possível o fluxo de elétrons num intervalo de tempo, que é corrente elétrica 

que irá circular nas camadas do semicondutor. Esta corrente é possível quando a 

célula fotovoltaica é submetida ao efeito fotovoltaico que causará a movimentação de 

elétrons nas células fotovoltaicas. 

 

Efeito estufa: a radiação infravermelha emitida pelo Sol toca a superfície terrestre, e 

parte desta radiação retorna refletida para o espaço, mantendo um equilíbrio de 

temperatura na superfície terrestre. Quando a atmosfera terrestre recebe 

determinados tipos de gases (CO2, dióxido de Carbono, por exemplo), chamados de 

"gases de efeito estufa", esses gases agem como se fossem um espelho, refletindo 

de volta para a superfície da terra os raios solares que deveriam ir para o espaço. 

Esses raios refletidos, que voltaram para a superfície terrestre geram um desequilíbrio 

de temperatura, aumentando a temperatura geral do planeta, que tem como 

consequência criam diferenças de pressão em várias regiões do planeta, causando 

furacões, tornados, tempestades fortes, derretimento precoce de calotas polares, 

entre outros fenômenos climáticos nocivos à vida no planeta. 
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Efeito fotovoltaico: trata-se da geração de tensão elétrica ou de uma corrente elétrica 

expondo determinados materiais específico à luz. No efeito fotovoltaico os elétrons 

são transmitidos entre bandas diferentes, das bandas de valência para as bandas de 

condução. A energia é obtida da conversão direta da luz solar em eletricidade. No 

efeito fotovoltaico, a transformação se dá através da energia contida na radiação 

luminosa em energia elétrica. 

 

Energia excedente: refere-se, em se tratando de compensação energética, ao 

quantitativo de energia produzida por um “prosumidor” e que será compensada, 

através de medição realizada pela concessionária de energia elétrica. 

 

Eletrólito: parte geralmente líquida, mas pode ser encontrado em forma de gel, dentro 

de uma bateria, que em conjunto com outros elementos é responsável pela reação 

química para o fornecimento de energia. 

 

Energia ativa: expressa e medida em kWh, a energia ativa é a responsável por 

executar o trabalho de um equipamento ou aparelho elétrico, como a rotação de um 

motor. 

 

Energia reativa: expressa e medida em kVArh, não é responsável pelo 

funcionamento de um aparelho, mas é consumida a fim de formar campos 

eletromagnéticos para que o equipamento funcione. Quando a energia reativa está 

fora dos valores previstos pela concessionária, esta passa a ser responsável por 

piorar a qualidade do fornecimento de eletricidade, provocando perdas com o 

aquecimento dos equipamentos e quedas de tensão. 

 

Energia solar fotovoltaica: é a energia obtida através da conversão direta da luz em 

eletricidade, por intermédio de células solares, utilizando-se do Efeito Fotovoltaico. 

 

Estudos de fluxo de potência: é o estudo do sistema elétrico tendo como base 

parâmetros da rede, de centrais geradoras, de cargas e tensões, com o objetivo de se 

avaliar o fluxo de potência nas redes, as perdas e o carregamento do sistema elétrico.  
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Fator de Capacidade: é uma relação entre a potência gerada em um intervalo de 

tempo pela potência nominal total que o sistema em questão é capaz de gerar. O fator 

de capacidade é utilizado normalmente para comparar diversas fontes de energia e 

relacioná-las, normalmente fontes de energia firme, exemplo hidrelétrica, 

termoelétrica. Entretanto, para a energia solar sua aplicabilidade é questionável, pois 

a energia solar não é uma energia firme.  

 

Fator de Desempenho Global (FDG) – ou Performance Ratio (PR) em Inglês é um 

índice que é definido como sendo a razão entre a razão da produtividade do sistema 

e a produtividade de referência. O FDG leva em conta variáveis de latitude, longitude, 

eficiência de inversor, de módulos, de temperatura, sugidade entre outros. 

 

Fazenda solar: trata-se de uma área destinada a instalação de grande número de 

painéis fotovoltaicos, para produção de energia elétrica, com posterior injeção dessa 

energia na rede elétrica da concessionária de energia. 

 

Feed-in Tariffs: são tarifas pagas pela concessionária de energia a um prosumidor 

de energia, quando este possui créditos de energia injetada na rede elétrica; esta 

modalidade de remuneração, até a presente data não foi adotada no Brasil. 

 

Freeware – Programa de computador livre de custos. 

 

Fluxo de caixa: de maneira simplificada, pode se definir fluxo de caixa como o 

somatório das entradas (receitas) de capital e as saídas (despesas) deste mesmo 

capital ao longo de um período, que pode ser dias, meses, anos. 

Fonte limpa: são fontes de energia que não são derivadas da combustão de 

combustíveis fósseis ou de origem nuclear. 

 

Fontes renováveis: são fontes de energia que compõem a matriz energética de um 

país. São geradas a partir de hidrelétricas, biomassa, eólica, fotovoltaica, etc. 

 

Fotodetector: é um tipo de sensor que é sensível à ação da luz ou radiação. 
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Gases estufa: é um conjunto de gases responsáveis pela produção do efeito estufa, 

os principais gases são: CO2 (Dióxido de Carbono), CFCs (CloroFluorCarbono), CH4 

(Metano), N2O (Óxido Nitroso). 

  

Geração centralizada: é um tipo de geração, cuja produção de energia elétrica se dá 

longe do ponto de consumo. Pode ser uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica, 

uma usina eólica, uma usina solar, uma usina termonuclear, etc. Esses tipos de usina 

precisam de uma linha de transmissão para que a energia seja transportada para a 

zona de consumo. 

 

Geração compartilhada: caracteriza-se pela reunião de consumidores, dentro da 

mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, 

composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades 

consumidoras nas quais a energia excedente será compensada. 

 

Geração condominial: caracteriza-se por consumidores de condomínios horizontais 

ou verticais, que podem instalar microgeração solar e repartir os créditos entre os 

condôminos. Nesse caso, aplicável tanto a condomínios residenciais quanto 

comerciais, toda a energia gerada e injetada na rede pode ser rateada entre os 

participantes, sem necessidade de utilizá-la para redução da fatura de energia do 

próprio condomínio (consumo nas instalações internas – iluminação comunitária, 

elevadores, etc.). 

 

Geração distribuída: é um tipo de geração, cuja produção de energia elétrica se dá 

próxima ao ponto de consumo. De acordo com a ANEEL, é uma central geradora de 

energia elétrica, com potência instalada que utilize cogeração qualificada, conforme 

sua regulamentação ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de 

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

 

Gerador fotovoltaico: é o conjunto de componentes que produz eletricidade a partir 

da energia solar, são: painel solar, cabeamento de corrente contínua, proteção, 

inversor, cabeamento de corrente alternada, quadros de disjuntores. 
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Horário de Ponta: é um período definido pela distribuidora de energia elétrica e 

aprovado pela ANEEL para toda sua área de concessão, considerando a curva de 

carga de seu sistema elétrico e composto por 3 (três) horas diárias consecutivas, 

exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, 

Corpus Christi e feriados definidos por lei federal. 

 

Horário Fora de Ponta: é o período composto pelo conjunto das horas diárias 

consecutivas e complementares àquelas definidas no horário de ponta. 

 

Horas de Sol Pico (HSP): é o período útil de horas de uma determinada região 

contabilizada para a geração de energia solar. 

 

ICMS - O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

 

Ilhamento elétrico: trata-se de uma central geradora injetando energia elétrica 

produzida em parte eletricamente isolada da rede de distribuição da concessionária 

de energia elétrica. O ilhamento não deve existir quando um sistema fotovoltaico 

apresentar defeito, isto é, o sistema não pode injetar energia na rede elétrica da 

concessionária.  

 

Impacto ambiental: é a alteração no meio ambiente ou em algum de seus 

componentes por determinada ação ou atividade humana. 

 

Interrupção: descontinuidade do neutro ou da tensão disponível em qualquer uma 

das fases de um circuito elétrico que atende ao acessante. 

 

Irradiação solar: é o ato ou efeito de irradiar, é um conjunto de irradiações emitidas 

pelo sol, propagando-se pelo espaço, através de ondas eletromagnéticas. A irradiação 

solar é medida em kWh/m² (quilowatt por hora por metro quadrado), unidade de 

medida que quantifica o montante de energia solar que cada metro quadrado de 

determinada área recebe em uma em um período de tempo qualquer. 

 

Laboratório acreditado pelo INmetro: é o reconhecimento formal, feito pelo Inmetro, 

a laboratórios de calibração e ensaios. A acreditação confirma que o laboratório opera 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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com sistema de qualidade e é tecnicamente competente. Os critérios para validação 

são estabelecidos por normas internacionais. 

 

Leilão de energia: é um processo licitatório promovido pelo poder público com a 

finalidade de se obter energia elétrica em um prazo futuro. Essa energia pode ser 

obtida pela construção de novas usinas (leilão de energia nova) ou pela geração de 

energia de usinas que já estão em operação (energia existente). 

 

Linha de transmissão: é o meio físico de transporte da energia elétrica. A linha de 

transmissão normalmente é constituída por grandes torres metálicas ou estruturas de 

concreto, que possuem a função de sustentar equipamentos que isolam cabos 

condutores de energia elétrica, que são responsáveis pelo transporte da energia 

elétrica da usina geradora até a subestação transformadora. 

 

Login: processo de conexão a uma rede que inclui a identificação e o controle da 

senha do usuário. 

 

Manobra: mudança na configuração de um circuito, feita manual ou automaticamente 

por meio de dispositivo adequado e destinado a essa finalidade.  

 

Mapa solarimétrico:  é um tipo de mapa especializado em mostrar regiões 

destacadas, em cores diferentes, com maior ou menor nível de insolação. Este mapa 

é importante para se conhecer as regiões mais apropriadas, no caso de estudo de 

implantação de micro ou miniusinas solares, com maior potencial de produção de 

energia. 

 

Máquina virtual: máquina virtual é um software que quando executado em um 

computador, produz um ambiente operacional isolado da máquina que está sendo 

executado. Pode ser instalada uma versão mais antiga de um sistema operacional, 

executando um software antigo, o qual já não possua compatibilidade operacional com 

os softwares atuais. 

 

Massa de ar ou Air Mass (AM): é um coeficiente que mede a espessura da camada 

atmosférica. Antes de chegar ao solo, as características da radiação solar são 
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afetadas por interações com a atmosfera devido aos efeitos de absorção e 

espalhamento. Essas modificações são devidas a espessura da camada atmosférica. 

Quanto maior for o ângulo de incidência entre o plano perpendicular a superfície 

terrestre e o local de irradiação solar, maior será a massa de ar. Quando o sol está 

perpendicular ao plano, a massa de ar é um, ou AM=1. 

 

Matriz energética: é o conjunto de fontes de energia disponíveis em um país. Por 

exemplo: energia de combustíveis fósseis, gás natural, carvão, energia de biomassa, 

energia proveniente de hidrelétricas, termelétricas, nucleares, energia eólica, dentre 

outras. 

 

Matriz energética elétrica: é uma matriz cujas fontes são dedicadas a produção de 

energia elétrica. 

 

Medição bidirecional: É um tipo de medição feita através de um medidor eletrônico, 

conhecido como medidor bidirecional, que mede a diferença entre energia produzida 

e energia consumida (ativa e/ou reativa) na rede elétrica pela unidade consumidora. 

Se o saldo medido for positivo, o consumidor terá créditos de energia elétrica. 

 

Média tensão (MT): Tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e inferior 

a 69 kV. 

 

Microgeração distribuída: no Brasil, de acordo coma RN ANEEL 687/2015, refere-

se a uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual 

a 75 quilowatts (kW). 

 

Microusina fotovoltaica: no Brasil, trata-se de um sistema de geração elétrica 

fotovoltaica que é limitado até 75 KW. 

  

Minigeração distribuída: no Brasil, de acordo coma RN ANEEL 687/2015, refere-se 

a uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW 

e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte hídrica, ou 5 MW para as demais 

fontes. 
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Miniusina fotovoltaica: no Brasil, trata-se de um sistema de geração elétrica 

fotovoltaica que ultrapasse 75 KW e menor do que 5 MW. 

 

Módulo solar (fotovoltaico): é um conjunto de células fotovoltaicas agrupadas em 

série e em paralelo, de forma a gerar uma quantidade de energia por módulo. 

 

Múltiplas unidades consumidoras: normalmente é um empreendimento 

caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada 

fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações 

para atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora 

distinta, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do 

empreendimento, e desde que as unidades consumidoras estejam localizadas em 

uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização 

de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros 

não integrantes do empreendimento. 

 

Net metering: é o modelo adotado no Brasil. É um sistema de compensação de 

energia elétrica. Resumidamente é um procedimento adotado pelo ANEEL onde um 

consumidor ou vários consumidores, produzem energia através de equipamentos de 

geração própria, como painéis solares fotovoltaicos, turbinas eólicas, pequenas 

centrais elétricas, biomassa e outros. A energia gerada pelo consumidor é usada para 

abater o consumo de energia elétrica. Se a geração realizada pelo consumidor for 

maior do que seu consumo, será computado crédito de energia para o consumidor. O 

consumidor poderá usar seu crédito de energia em um prazo de até sessenta meses. 

Se produzir menos do que consome, paga a diferença para a concessionária. 

 

NORMA ABNT NBR 16690:2018 - Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos – 

Requisitos de projeto. 

 

NORMA ABNT NBR IEC62116:2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica.  

 

NORMA ABNT NBR 16149:2013-Sistemas fotovoltaicos (FV) – características da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição. 
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NORMA ABNT NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de 

conformidade. 

 

NORMA ABNT NBR 16274:2014 – Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – 

Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e 

avaliação de desempenho. 

 

NORMA ABNT NBR 16612:2017 – Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, 

não halogenados, isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 kV C.C. entre 

condutores - Requisitos de desempenho. 

 

Off-grid: sistemas geradores de energia não conectados à rede elétrica. 

 

On-grid: sistemas geradores de energia conectados à rede elétrica. 

 

Otimizador de potência: O otimizador de potência é uma tecnologia de conversor 

DC para DC desenvolvida para maximizar a coleta de energia a partir de sistemas de 

energia solar fotovoltaica ou eólica. Os otimizadores ajustam individualmente o 

desempenho do módulo solar através do rastreamento do ponto de potência máxima 

e, opcionalmente, ajustando a saída para corresponder ao desempenho do inversor 

solar. Os otimizadores de energia são especialmente úteis quando o desempenho dos 

componentes de geração de energia em um sistema distribuído varia amplamente, 

como devido a diferenças no equipamento, sombreamento da luz, defeitos no módulo 

solar. 

 

Painel solar (fotovoltaico): um painel fotovoltaico é um conjunto de módulos 

fotovoltaicos disposto em conjunto, em paralelo ou em série, ou na combinação de 

ambos, com o objetivo de se atingir uma determinada quantidade de energia a gerar. 

 

Payback descontado: semelhante ao payback simples, mas leva em consideração o 

uso de uma taxa de desconto antes de se efetuar a soma dos fluxos de caixa. Para 

este payback, considera-se os fluxos descontados (trazidos ao valor presente) para 

encontrar quando os fluxos de caixa pagam o capital investido. No payback 
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descontado é utilizada a taxa de desconto, conhecida como a TMA (Taxa Mínima de 

Atratividade). 

 

Payback simples: trata-se de um método simples, que avalia o tempo para recuperar 

um capital investido, ao longo de um determinado período (dias, semanas, meses, 

anos), considerando-se que ao se alcançar num dado período um fluxo de caixa cuja 

soma se iguale ao valor do capital investido. Normalmente é utilizado para verificar o 

tempo de retorno do investimento para um determinado projeto. Não é um método 

recomendado. 

 

Potencial energético: em um sistema solar, refere-se à quantidade de energia que 

pode ser aproveitada em uma determinada área, podendo ser telhados, terrenos, 

laterais de edificações, levando-se em conta a irradiação do local, temperatura e 

clima. 

 

Potência disponibilizada: potência que o sistema elétrico da distribuidora deve 

dispor para atender aos equipamentos elétricos da unidade consumidora e 

configurada com base nos seguintes parâmetros: a) unidade consumidora do grupo 

A: a demanda contratada, expressa em quilowatts (kW); e b) unidade consumidora do 

grupo B: a resultante da multiplicação da capacidade nominal de condução de 

corrente elétrica do dispositivo de proteção geral da unidade consumidora pela tensão 

nominal, observado o fator específico referente ao número de fases, expressa em 

quilovolt-ampère (kVA).  

 

Potência instalada: é a soma de todas as potências elétricas ativas nominais das 

unidades de uma central geradora.  

 

PRODIST: Procedimentos de distribuição de Energia Elétrica. O PRODIST é 

composto, atualmente, por dez (10) documentos, chamados de módulos, cada um 

com uma função. São seis (6) módulos técnicos e dois (2) módulos integradores, e 

cada documento trata de uma área normativa, desde o Acesso aos Sistemas de 

Distribuição (Módulo-3) até a Qualidade da Energia (Módulo 8). Recentemente foram 

adicionados dois módulos: Ressarcimento de Danos Elétricos (Módulo-9); Sistema de 

Informação Geográfica Regulatório (Módulo 10). 
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Project Finance: modalidade de estruturação financeira para a realização de 

projetos, cuja fonte de receita para o pagamento da dívida vem do fluxo de caixa 

gerado pela sua própria operação. 

 

Projeto básico: é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar uma obra ou um serviço, ou o complexo de 

obras ou de serviços, elaborado com base nas indicações de estudos técnicos 

preliminares, que asseguram a viabilidade técnica e que possibilite a avaliação do 

custo de uma obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter 

os seguintes elementos: a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a 

fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com 

clareza; b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases 

de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; c) 

identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores 

resultados para o empreendimento; d) informações que possibilitem o estudo e a 

dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições 

organizacionais para a obra; 

 

Projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes; 

 

Prosumidor: é um tipo de consumidor de energia elétrica, que também gera energia 

elétrica e a injeta na rede elétrica. 

 

Radiasol: é um aplicativo para Windows XP que possibilita o usuário trabalhar com 

cálculos e dimensionamento de energia solar. 

 

Ramal do consumidor: é o ponto de conexão elétrica onde a concessionária de 

energia elétrica entrega ao consumidor a infraestrutura para fornecer energia elétrica. 

Em geração distribuída é onde o consumidor entrega a energia gerada por ele para a 

concessionária. 
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Ranking - Lista dos classificados e a posição de cada um nessa escala. 

 

Registro de geração: comunicado formal à ANEEL, para fins de registro, da 

implantação, ampliação ou re-potenciação de centrais geradoras termelétricas, 

eólicas e de outras fontes alternativas de energia, com potência igual ou inferior a 5 

MW e aproveitamentos hidrelétricos com potência menor ou igual a 3 MW. 

 

Resolução Normativa: RN-687/2015, esta Resolução Normativa 687 de 24 de 

novembro de 2015 alterou e melhorou a RN-482/2012 objetivando promover mais 

facilmente o acesso à rede da concessionária, reduzindo os prazos para avaliação 

dos projetos (por parte das distribuidoras) e a quantidade de documentos pedidos para 

a solicitação de acesso. Esta resolução normativa dispõe ao consumidor novas 

modalidades de Compensação de Energia, possibilitando a criação de cooperativas e 

consórcios que permitem a divisão de créditos energéticos entre pessoas físicas e 

pessoas jurídicas, complementando a RN-482/2012. 

 

Resolução Normativa: RN-482/2012 da ANEEL, resumidamente, as empresas 

concessionárias de energia elétrica passam a conceder ao consumidor o direito de 

uso de seus sistemas de distribuição, em baixa tensão ou em média tensão, para que 

os consumidores, agora também possam ser produtores, e possam ligar seus 

geradores, em condições de paralelismo permanente, transformando-se em um micro 

ou miniprodutor de energia. 

 

Seguidor de Máxima Potência: trata-se de um dispositivo ou circuito eletrônico que 

continuamente se ajusta ao ponto de máxima potência do painel fotovoltaico em que 

está ligado, alterando a sua resistência de entrada de acordo com os valores de 

tensão e corrente recebidos dos módulos fotovoltaicos. Esses valores variam com a 

irradiância e a temperatura ambiente. O seguidor possui função de maximizar a 

potência nas condições operacionais do painel fotovoltaico. 

 

R$/Wp: expressão criada para analisar o custo em Reais por Watt-pico da eletricidade 

gerada por um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, quanto menor este valor 

mais completivo é o sistema fotovoltaico. 
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Sistema de Compensação de Energia Elétrica: sistema no qual a energia ativa 

injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração 

distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e 

posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma 

unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade da 

unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao 

Ministério da Fazenda. 

 

Sistema fotovoltaico isolado – trata-se de um sistema de energia solar que 

normalmente não está conectado na rede de energia elétrica da concessionária. 

 

Sistemas de georreferenciamento: trata-se de um processo onde se permite 

determinar a posição geográfica de um terreno, sua área e dimensões dentro de uma 

localidade. O Google possui um sistema similar a este chamado de Google Maps. 

 

Solicitação de acesso: é um requerimento formulado pelo acessante à distribuidora, 

apresentando o projeto das instalações de conexão e solicitando a conexão ao 

sistema de distribuição. A apresentação destes documentos implica em direitos e 

obrigações, inclusive em relação à prioridade de atendimento e reserva na capacidade 

de distribuição disponível, de acordo com a ordem cronológica do protocolo de entrada 

na distribuidora. 

 

Standard Test Conditions (STC): são condições de teste padrão (STC) efetuadas 

em laboratório de energia solar. Os dados específicos de um módulo solar são 

medidos sob essas condições. As condições de teste padrão são definidas como a 

irradiação solar de 1 kW/m², com a temperatura do módulo em 25 °C e um ângulo de 

irradiação solar de 45°, com massa de ar AM=1,5. 

 

Subestação transformadora: é o local onde a energia é disposta pela concessionária 

ao consumidor, em alta, média ou baixa tensão, para que o consumidor efetue sua 

ligação de energia, através de transformadores ou não. A subestação transforma a 

energia vinda de uma tensão alta para uma tensão mais baixa, onde é possível seu 

consumo urbano em 110, 220 ou 380 volts. 
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Subsídio cruzado: trata-se de um tipo de subsídio, com o objetivo de beneficiar 

setores ou classes menos favorecidas da economia. Por exemplo, uma conta de 

energia para a população de baixa renda é subsidiada por todos os contribuintes, mas 

apenas recebem o benefício aqueles que se enquadram na medida. De acordo com 

a visão de alguns economistas é a sociedade custeia o subsídio, e esta é penalizada 

com encargos, tornado mais caro um determinado bem ou serviço. 

 

String: é uma fileira de módulos fotovoltaicos ligados em série, em paralelo ou em 

série-paralelo. A string pode ser comparada a pilhas elétricas em uma lanterna de mão 

antiga. Quando são colocadas três pilhas uma após a outra, é obtida a tensão 

(voltagem) correta para a lanterna funcionar. O mesmo ocorre na string. Os módulos, 

a exemplo das pilhas, são ligados um após o outro, para que atinjam a tensão 

necessária de funcionamento. Por conveniência técnica são feitas associações para 

que a corrente e tensão fiquem dentro dos parâmetros aceitos pelo inversor escolhido 

no projeto. 

 

String Box: é uma caixa, dentro de normas técnicas, que contém as proteções 

necessárias de um painel fotovoltaico, que normalmente são disjuntores de corrente 

contínua, fusíveis, dispositivos de proteção de surtos de corrente contínua. 

 

Tarifação horo-sazonal: são tarifas caracterizadas pela aplicação de valores 

tarifários diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência de 

acordo com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano. 

 

Tarifação horo-sazonal azul: a tarifa horo-sazonal azul se baseia no nível de 

consumo de energia e no nível da demanda de potência. 

No consumo, ela apresenta tarifas diferenciadas de acordo com o horário e época do 

ano. Na demanda ela apresenta tarifas baseadas apenas no horário do dia. 

 

Tarifação horo-sazonal verde: A tarifa horo-sazonal verde é composta por quatro 

valores diferenciados de acordo com o horário do dia e a época do ano. Possui valor 

fixo para qualquer nível de demanda de potência contratada. É opcional para 

fornecimento de tensão inferior a 69kV. 
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Taxa Interna de Retorno: a TIR é a taxa que faz com que os valores presentes dos 

fluxos de caixa entrantes se igualem ao valor presente do fluxo de caixa de saída. A 

TIR é a taxa de desconto que torna o valor presente líquido (VPL) de um projeto igual 

a zero. 

 

Taxa (Mínima) de Atratividade: é uma taxa de juros que representa o mínimo que 

um investimento deve remunerar para que seja viável economicamente. De uma 

maneira simplificada, pode-se dizer que é o mínimo que um investidor se propõe a 

ganhar quando aplica seus recursos, ou o máximo que uma empresa ou pessoa está 

disposta a pagar quando faz um financiamento. 

 

Tensão elétrica (ddp): tensão elétrica ou diferença de potencial (ddp), erroneamente 

e popularmente conhecida como voltagem, em termos simplificados, seria a indicação 

da quantidade de energia necessária para movimentar os elétrons e formar a corrente 

elétrica num condutor de eletricidade. A tensão pode ser contínua, aquela que não 

muda sua polaridade em função do tempo, encontrada em pilhas, baterias, células 

solares; ou pode ser a alternada, cuja polaridade muda sessenta ou cinquenta vezes 

por segundo em função do tempo (frequência de mudanças), encontrada em qualquer 

tomada doméstica. 

 

TLP: é a taxa de longo prazo adotada pelo BNDES, em substituição à TJLP. A TLP é 

composta de uma parte fixa e outra variável de acordo com o fator α (alfa), que é um 

fator responsável pela transição para a TLP, que após o ano de 2023, só terá a parte 

fixa e será α=1. 

 

Tonelada Equivalente de Petróleo (TEP): é uma unidade de energia para 

representar a quantidade de energia liberada na queima de petróleo cru, que 

corresponde a aproximadamente 42 Gj (GigaJoules). O uso da TEP serve para efeito 

de comparação com outras fontes de energia, uma vez que o petróleo é ainda a fonte 

de energia mais utilizada. 

 

Turn Key – modalidade de contrato de produto entregue pronto para operar. 
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Unidade Consumidora: trata-se de um conjunto de instalações e equipamentos 

elétricos caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um único ponto de 

conexão, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e 

localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas. 

 

Usina solar fotovoltaica: é um sistema composto de ligação de painéis fotovoltaicos, 

normalmente instalado em telhados ou terrenos, contendo infraestrutura de 

sustentação, cabeamento, inversores, dispositivos de proteção elétrica, e meios para 

conexão à rede elétrica de uma concessionária de energia elétrica. 

 

Usina solar heliotérmica ou termodinâmica: é um tipo de usina solar que possui 

espelhos apontados para um receptor de energia, que recebe todos os raios solares 

e é aquecido a altas temperaturas, mais de 1000°C, onde é capaz de gerar vapor ou 

conduzir um fluído termodinâmico, que é armazenado e que é capaz de transmitir 

energia térmica e, no momento de usar, o fluído sofre expansão em uma turbina 

acoplada a um gerador, que irá gerar energia nos horários desejados. 

 

Usina Hidrelétrica Reversível (UHR): É um tipo de usina hidrelétrica, que possui dois 

reservatórios, um localizado estrategicamente na parte superior da usina e outro na 

parte inferior da usina. O reservatório superior recebe água do reservatório inferior 

através de rebombeamento de água. Quando é necessário gerar energia nos horários 

de maior consumo, a usina é acionada, escoando a água do reservatório superior 

gerando energia elétrica normalmente, como numa usina normal. Fora do horário de 

maior consumo, a água que agora está no reservatório inferior é rebombeada para o 

reservatório superior, onde novamente ficará armazenada para posteriormente ser 

usada no horário de maior consumo, formando-se um ciclo de uso. 

 

Valor presente líquido: é a soma de todos os valores do fluxo de caixa, no instante 

zero (ano zero), descontados a uma determinada taxa mínima de atratividade (TMA). 

Quando a TMA zera o fluxo de caixa, essa taxa passa a se chamar de TIR (veja TIR). 

 

YouTube: do inglês you: você e tube: tubo, é a gíria utilizada para designar 

a televisão, podendo ser "Você televisiona" ("Você transmite" etc.). Trata-se de um 

site repositório de diversos tipos de vídeo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
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Zona de consumo: região onde normalmente existem muitos consumidores de 

energia elétrica ou uma alta densidade de carga elétrica, que é encontrado em centros 

urbanos ou na proximidade de indústrias. 
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ANEXOS: 

1) Anotação de responsabilidade técnica, emitida pelo CREA. 
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2) ANEEL - Formulário de Solicitação de Acesso para Microgeração Distribuída 

com potência Igual ou Inferior a 10 KW. 
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3) Solicitação de acesso à CEB - NTD 6.09 - requisitos para conexão de 

acessantes ao sistema CEB-D 4 ED; 
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Continuação 
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4) Folha de dados técnicos (data sheet) do inversor escolhido; 
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5) Folha de dados técnicos do módulo solar (data sheet) escolhido; 
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6) Registro no INMETRO do inversor escolhido; 
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7) Registro no INMETRO do módulo solar escolhido; 
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8) Certificado anti-ilhamento do inversor escolhido, conforme norma brasileira; 
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9) Cópia digitalizada do CREA do engenheiro frente e verso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Projeto em prancha única do gerador fotovoltaico; 
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11) Fotos, dados e memorial de inspeção técnica do local de instalação do SFCR 

para GD; 
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Continuação: 
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Continuação: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Preenchimento dos dados no sistema de gestão de projetos on-line da 

concessionária, conforme determinação da ANEL. 

O modelo de preenchimento deste documento pode ser obtido no link: 

<http://sgpeo.ceb.com.br/Content/Turorial_SGPEO_GD_beta_v1.pdf/>  

 


