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RESUMO 

DE ALENCAR, Cristiano Andrade. Dimensionamento de um sistema fotovoltaico 

conectado à rede de um prédio comercial em Curitiba. 2016. 73 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Especialização em Energias Renováveis) - Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 

A demanda crescente por energia é comum tanto em países desenvolvidos quanto 

em países em desenvolvimento, seja simplesmente pelo contínuo aumento 

populacional ou pelo próprio progresso destes países. O atendimento a esta 

demanda deve atentar para o compromisso de uma geração limpa e renovável de 

energia, visando a redução dos gases de efeito estufa e impactos sócio ambientais 

mais severos. Dentro deste contexto, esta pesquisa de campo estuda a implantação 

de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica interligada de um prédio 

comercial em Curitiba, analisando a viabilidade econômica- financeira da solução 

proposta.  Para isso serão coletados dados a fim de permitir a definição da solução 

técnica para o projeto e em seguida analisar se a mesma é também viável 

economicamente. 

Palavras-chave: Sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica. Geração 

distribuída. Viabilidade econômico-financeira. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

DE ALENCAR, Cristiano Andrade. Sizing of a grid-connected photovoltaic 

system to a commercial building in Curitiba. 2016. 73 p. Term Paper (Renewable 

Energies Specialization) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 

2016.  

The growing demand for energy can be seen in developed countries as well as in 

countries in development. This happens or only by the continuous increase of 

population or by the progress of these countries. In order to meet this demand, it is 

necessary to pay attention to the commitment to a clean and renewable energy 

generation, aiming at the reduction of greenhouse gases and more severe 

environmental impacts. Within this context, this research studies the implementation 

of a grid-connected photovoltaic system to a commercial building in Curitiba, 

analyzing the economic and financial feasibility of the proposed solution. To do this a 

survey data collection will be made in order to allow the definition of the technical 

solution for the project and then consider whether it is also economically feasible. 

Keywords: Grid-connected photovoltaic system. Distributed generation. Financial 

and economic feasibility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1. Crescimento das energias renováveis no mundo ...................................... 13 

Figura 2. Potência total instalada no mundo até 2015 .............................................. 15 

Figura 3. Histórico de carga de energia elétrica dos últimos 20 anos ....................... 16 

Figura 4. Redução dos preços de módulos fotovoltaicos .......................................... 19 

Figura 5. Cenário da capacidade instalada FV no mundo ......................................... 21 

Figura 6. Topologia para sistemas isolados .............................................................. 29 

Figura 7. Topologia para sistemas conectados à rede interligada ............................ 30 

Figura 8. Topologias de arranjo de módulos e inversores ......................................... 31 

Figura 9. Usina Fotovoltaica de Fontes I e II ............................................................. 32 

Figura 10. Curva característica I x V do módulo fotovoltaico..................................... 35 

Figura 11. Curva I x V em função dos níveis de irradiância ...................................... 36 

Figura 12. Curva I x V em função dos níveis de temperatura.................................... 37 

Figura 13. Comparação do decaimento da potência em função do aumento de 

temperatura para c-Si e CdTe ................................................................................... 38 

Figura 14. Foto do prédio comercial .......................................................................... 49 

Figura 15. Modelo tridimensional do prédio .............................................................. 49 

Figura 16. Configuração dos arranjos fotovoltaicos .................................................. 51 

Figura 17. Configuração do arranjo referente ao cenário 01 ..................................... 52 

Figura 18. Configuração do arranjo referente ao cenário 02 ..................................... 55 

Figura 19.Configuração do arranjo referente ao cenário 03 ...................................... 57 

Figura 20. Unifilar esquemático da interligação dos arranjos .................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Resumo dos investimentos em energias renováveis na última   década .. 21 

Tabela 2. Classificação dos sistemas fotovoltaicos ................................................... 28 

Tabela 3. Índices de irradiação para o local de instalação ........................................ 50 

Tabela 4. Características elétricas do módulo........................................................... 52 

Tabela 5. Características elétricas do inversor .......................................................... 53 

Tabela 6. Características elétricas do arranjo ........................................................... 54 

Tabela 7. Características elétricas do inversor .......................................................... 55 

Tabela 8. Características elétricas do arranjo ........................................................... 56 

Tabela 9. Características elétricas do inversor .......................................................... 58 

Tabela 10. Características do arranjo – configuração 01 .......................................... 58 

Tabela 11. Características do arranjo - configuração 02 ........................................... 58 

Tabela 12. Resumo dos índices de mérito ................................................................ 60 

Tabela 13. Custo estimado dos equipamentos - cenário 01 ..................................... 62 

Tabela 14. Fluxo de caixa previsto - cenário 01 ........................................................ 63 

Tabela 15. Custo estimado dos equipamentos - cenário 02 ..................................... 64 

Tabela 16. Fluxo de caixa previsto - cenário 02 ........................................................ 65 

Tabela 17. Custo estimado dos equipamentos - cenário 03 ..................................... 66 

Tabela 18. Fluxo de caixa previsto - cenário 03 ........................................................ 66 

Tabela 19. Fluxo de caixa previsto para o sistema completo .................................... 67 

Tabela 20. Resumo dos indicadores econômicos ..................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AM Massa de ar atmosférica 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

BOS Balance of system 

C.A. Corrente Alternada 

C.C. Corrente contínua 

CHESF Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

cSi Silicio cristalino 

FV Fotovoltaico 

GW Giga-watt 

DPS Dispositivo de proteção contra surtos 

ICMS Imposto sobre circulação de serviços e mercadorias 

kW Kilo-watt 

MPP Ponto de máxima potência 

MPPT Buscador do ponto de máxima potência 

MW Mega-watt 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IEA Internacional Energy Agency 

ONS Operador Nacional do Sistema 

SPDA Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

USD Dólares norte americanos 

UV Ultra-violeta 

REN 21 Renewable Energy Policy Network Agency for the 21st century 

STC Condição padrão de teste 

V Volts 

Wp Watt-pico 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................ 12 

1.1 TEMA ............................................................................................... 12 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA ................................................................ 14 

1.3 PROBLEMAS E PREMISSAS .......................................................... 15 

1.4 OBJETIVOS ..................................................................................... 18 

1.4.1 Objetivo Geral .............................................................................. 18 

1.4.2 Objetivos Específicos ................................................................... 18 

1.5 JUSTIFICATIVA ............................................................................... 19 

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ......................................... 24 

1.7 EMBASAMENTO TEÓRICO ............................................................ 24 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO ......................................................... 26 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................... 27 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ................................ 27 

2.1.1 Sistemas fotovoltaicos isolados ................................................... 29 

2.1.2 Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica ....................... 30 

2.1.3 Sistemas híbridos ......................................................................... 31 

2.2 POTENCIAL SOLAR BRASILEIRO............................................................. 32 

2.2.1 Modelos de transposição da irradiação ........................................ 33 

2.3 TECNOLOGIAS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS ........................................ 33 

2.4 COMPONENTES DOS SISTEMAS FV ....................................................... 38 

2.4.1 Inversor ........................................................................................ 38 

2.4.2 Medidores de energia ................................................................... 39 

2.4.3 Condutores ................................................................................... 40 

2.4.4 Sistema de monitoramento .......................................................... 40 

2.4.5 Sistemas de proteção ................................................................... 40 

2.4.6 Estruturas metálicas de suporte ................................................... 42 

2.4.7 Bateria .......................................................................................... 42 

2.4.8 Controlador de carga.................................................................... 43 

2.5 FATORES QUE INFLUENCIAM O DESEMPENHO DE UM SISTEMA FV ............ 43 



 

2.5.1 Sombreamento ............................................................................. 43 

2.5.2 Sujeira .......................................................................................... 44 

2.5.3 Condições climáticas e de instalação dos módulos ..................... 44 

2.6 ÍNDICES DE MÉRITO ............................................................................. 45 

2.6.1 Produtividade ............................................................................... 45 

2.6.2 Taxa de desempenho (Performance Ratio) ................................. 45 

2.6.3 Fator de capacidade..................................................................... 46 

3 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO ........................ 47 

3.1 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL E DISPONIBILIDADE DE IRRADIAÇÃO ............ 48 

3.2 CENÁRIO 01 ....................................................................................... 51 

3.3 CENÁRIO 02 ....................................................................................... 54 

3.4 CENÁRIO 03 ....................................................................................... 56 

4 ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA .................... 61 

4.1 CENÁRIO 01 ....................................................................................... 61 

4.2 CENÁRIO 02 ....................................................................................... 63 

4.3 CENÁRIO 03 ....................................................................................... 65 

5 CONCLUSÕES E DISCUSSÕES ........................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘ 12 

1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo irá descrever de forma sucinta o tema relacionado a energias 

renováveis que será abordado no desenvolvimento da pesquisa, delimitando o 

mesmo para uma área de aplicação específica, a geração distribuída a partir do uso 

da energia fotovoltaica. Esta abordagem tem por objetivo contribuir com o 

crescimento da demanda por energia, porém de forma sustentável e para tal será 

estudada a implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica de um 

prédio comercial. 

 

1.1 TEMA 

 

O progresso socioeconômico de um país está relacionado ao investimento 

em setores chaves da economia como de infraestrutura e energia. Assim a demanda 

pelo consumo de energia, a fim de sustentar este crescimento, tenderá a aumentar e 

qualquer restrição no atendimento a esta demanda pode comprometer este 

desenvolvimento (CARMINATI; SCALCO, 2013). 

A sustentabilidade do progresso de uma nação deve se basear no 

comprometimento em se preservar o meio ambiente e seus recursos, buscando 

ações como a redução dos gases de efeito estufa, o uso eficiente da energia e a 

diversificação da matriz energética priorizando a utilização de energias que têm 

como base as fontes renováveis, conforme preconizado por Martinot (2013) diretor 

de pesquisa do Instituto de Políticas para Energias Sustentáveis e Al Gore (2006). 

De forma geral, o uso de energias renováveis promove o fornecimento de 

eletricidade para consumo, tem sua utilização presente no setor de transporte e em 

sistemas de aquecimento e resfriamento conforme dados da rede global de políticas 

sobre energias renováveis(RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 

21st CENTURY, 2014b). Seus benefícios, entretanto, tem uma abrangência muito 

maior do que o fornecimento de uma energia mais limpa e menos invasiva ao meio 

ambiente. Principalmente em relação à última década, a utilização de energias 

renováveis tem contribuído significativamente para o desenvolvimento 

socioeconômico do mundo a partir da geração de empregos, desenvolvimento de 
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novas tecnologias e diversificação da matriz energética dos países (RENEWABLE 

ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21st CENTURY, 2014b). 

Foi observado, principalmente nos anos de 2004 a 2013, um crescimento 

contínuo na demanda por energias renováveis em que os investimentos em 2004 

que foram de USD 39,5 bilhões ultrapassaram USD 214,4 bilhões em 2013, 

aumentando a capacidade instalada global de 800 GW para 1.560 GW 

(RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21st CENTURY, 2014b). 

A Figura 1 ilustra este aumento da capacidade instalada das energias 

renováveis nos últimos dez anos. Observa-se, em especial, um aumento significativo 

da capacidade instalada referente a sistemas fotovoltaicos, onde em 10 anos esta 

capacidade que antes era de 3 GW atingiu os 139 GW em 2013. A energia eólica 

que antes representava 48 GW chegou aos 318 GW. Estes números ilustram, 

especialmente nestes dois tipos de energia, o resultado recente do investimento feito 

de forma acentuada em energias que não utilizam combustível fóssil de forma direta 

para produção de energia (RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 

21st CENTURY, 2014b). 

 

Figura 1. Crescimento das energias renováveis no mundo 

 
Fonte: Adaptado de REN 21 (2014b) 

 

 

Sendo assim propôs-se um estudo referente a aplicação de energia solar 

fotovoltaica, buscando trazer uma solução sustentável para o suprimento de energia 

e levantar pontos relevantes dentro do contexto do Brasil como o custo de 

implantação, viabilidade técnica, disponibilidade de recursos e entraves regulatórios. 
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1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

A geração distribuída, a partir da produção independente de 

energia,minimiza a dependência do uso do sistema de transmissão de energia 

elétrica, que no Brasil é considerada precária, falha e ultrapassada (TORRES, 2012) 

e assim minimiza os impactos negativos de um dos maiores pontos fracos do 

sistema de energia brasileiro. 

Conforme indicado pela IEA (2104) o custo de implantação ainda alto 

quando comparado em relação a outras fontes de energia (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2014),a crescente participação deste modelo de produção 

energética tem tornado cada vez mais viável a utilização devido a sua disseminação 

e aplicação, proporcionado um amadurecimento do uso da tecnologia. 

Embora a produção mundial de electricidade recorrendo a 

sistemas fotovoltaicos seja ainda marginal quando comparada com a 

produção total, o mercado tem crescido a uma taxa anual de 35%, e o 

potencial desta tecnologia é teoricamente infindável (DOS SANTOS, 2011, 

p.21) 

 

A descentralização no uso das fontes de energia elétrica e a sua relação 

com o custo de implantação reforça a importância da diversificação da matriz 

energética para que se possibilite ter opções no suprimento da demanda de energia 

seja por escassez destas fontes,por variação de preço ou ainda por questões 

estratégicas (TOYAMA, JUNIOR, DE ALMEIDA, 2014). A competitividade do custo 

vem com o aprimoramento da tecnologia (RENEWABLE ENERGY POLICY 

NETWORK FOR THE 21st CENTURY, 2014a). 

A China com 15,2 GW, o Japão com 11 GW e os Estados Unidos com 7,3 

GW foram os países que mais cresceram em termos de capacidade anual instalada 

no ano de 2015, contribuindo significativamente para o total de 227 GW total de 

potência instalada no mundo neste ano (RENEWABLE ENERGY POLICY 

NETWORK FOR THE 21st CENTURY, 2016). 
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Fonte: Adaptado de REN 21 (2016) 

 

Dentro deste contexto foi proposto, portanto, um estudo da aplicação da 

geração distribuída por meio da utilização de painéis fotovoltaicos instalados em um 

prédio comercial na região do centro de Curitiba. Uma das parcelas mais 

significativas de consumo de energia elétrica do prédio é referente ao consumo de ar 

condicionado nos períodos de verão. É durante esse período que se observam os 

maiores índices de irradiação aumentando assim também a energia gerada 

(RUTHER, 2004). Considera-se ainda que o consumo seja praticamente simultâneo 

na sua totalidade à geração contribuindo assim para se diminuir o custo da energia 

nos horários de maior consumo. 

 

1.3 PROBLEMAS E PREMISSAS 

 

A crescente demanda por energia elétrica ocorre devido ao contínuo 

desenvolvimento tecnológico e industrial em diferentes escalas tanto para países 

desenvolvidos quanto emergentes (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA, 

2015).Uma visão geral do crescimento da geração de energia elétrica em função da 

demanda, dentro do contexto do Brasil, pode ser visualizada na Figura 3 que ilustra 

o histórico de aumento da carga de energia elétrica do sistema interligado nacional 

dos últimos 20 anos no Brasil. 

Figura 2. Potência total instalada no mundo até 2015 
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Figura 3. Histórico de carga de energia elétrica dos últimos 20 anos 

 

 

Fonte: Adaptado de NOS (2016). 

 

O consumo predominante de combustíveis fósseis para a produção de 

energia elétrica compromete a produção de uma energia limpa a partir de fontes 

renováveis, conforme acordo firmado segundo o Protocolo de Kyoto estabelecido em 

1988(GORE, 2006). As consequências do aquecimento global provocadas por gases 

causadores do efeito estufa são, em sua maioria, irreversíveis e exigem um enfoque 

especial (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2014). O desenvolvimento deste 

tema passa pelo aprimoramento do planejamento energético e da utilização em 

larga escala das energias renováveis a fim de, em conjunto com a geração 

distribuída (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014) promover o uso 

consciente e eficiente da energia elétrica.  

A preocupação em se produzir energia limpa visa atender de forma 

sustentável um cenário crescente de demanda por energia elétrica, seja pela 

evolução e crescimento acelerado dos países em desenvolvimento ou simplesmente 

pelo aumento populacional como um todo (JANUZZI, 2000). O Brasil detém 

concentrada cerca de 65,2% de sua matriz elétrica em recursos hídricos para a 

geração de energia elétrica (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 

2014)necessitando, portanto, da diversificação desta matriz energética para assim 
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não comprometer seu desenvolvimento em função, por exemplo, da escassez de 

chuva que foi vista e assola o país nos últimos anos (TIEPOLO, 2015). 

A divulgação do Plano Decenal de Expansão de Energia para2023, 

contempla as metas e as previsões referente a demanda e investimentos 

relacionados a expansão energética do país destacando seu alinhamento referente 

a redução de emissão dos gases do efeito estufa (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2014). 

Destacam-se também as questões relacionadas à mudança global 

do clima causada pelas emissões antrópicas de gases de efeito estufa 

(GEE). O Decreto 7.390/10, que regulamenta a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima, estabelece que, no setor de energia, o plano setorial de 

mitigação e adaptação às mudanças do clima é o próprio Plano Decenal de 

Energia. Dessa forma, o cenário de expansão do PDE 2023 deve ser 

compatível com a meta estabelecida pela Política Nacional sobre Mudança 

do Clima, na qual todos os setores, em conjunto, deverão reduzir entre 

36,8% e 38,9% as emissões de GEE em relação a um cenário de referência 

projetado para 2020. Com efeito, o PDE 2023 tem entre seus objetivos o 

atendimento a metas específicas no quesito emissões (MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA, 2013, p. 14) 

As dificuldades para o cumprimento destas metas residem no fato da 

necessidade de se conseguir conciliar investimentos de grande porte na área de 

energia renováveis dentro de um cenário muitas vezes visto em países em 

desenvolvimento de precariedade em áreas básicas como de infraestrutura, saúde e 

educação, conforme exposto na 21ª Conferência das Partes da Convenção das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP21 (2015).  

Investimentos em eficiência energética devem ser estudados de forma 

criteriosa, pois a perda significativa de energia, como é visto nos sistemas de 

transmissão brasileiro por exemplo, podem inclusive mascarar a crescente demanda 

por energia. A ausência de um sistema energético eficiente pode não refletir de 

forma real qual a verdadeira necessidade de expansão da geração de energia 

(JANNUZI, 2000). 

A premissa consiste, portanto, no atendimento ao aumento da demanda de 

carga já visto historicamente e previsto dentro do plano decenal de expansão a fim 
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de sustentar o crescimento socioeconômico do país sem deixar de se preocupar em 

se produzir energia de forma limpa e sustentável. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

A fim de propor um estudo de pesquisa dentro do contexto exposto será 

descrito o objetivo geral da pesquisa, bem como os objetivos específicos que 

constituem basicamente as etapas da pesquisa. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Propor um estudo para implantação de painéis fotovoltaicos conectados a 

rede elétrica interligada em um prédio comercial localizado em Curitiba pertencente 

a uma empresa de engenharia que visa o desenvolvimento de projetos sustentáveis 

de infraestrutura e de energia e tem como a maior parcela dos gastos fixos o 

consumo de energia elétrica, podendo assim se beneficiar deste projeto. Em seguida 

é realizada uma análise técnica e econômica para que seja possível avaliar a 

viabilidade do projeto; analisando aspectos como as características do local de 

instalação, possíveis sombreamentos, estrutura adequada para a instalação e área 

disponível. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

O estudo seguirá os seguintes objetivos específicos: 

 

Coletaras informações de campo, como levantamento do perfil de demanda 

de energia, dimensões e arranjo da área a ser utilizada para o sistema fotovoltaico e 

características elétricas da instalação. 

Dimensionar o sistema fotovoltaico interligado a partir da análise de 

sombreamento, estudo para utilização da área disponível, definição dos 

equipamentos utilizados e cálculo da estimativa de geração de energia. 

Fazer análise da viabilidade econômica da solução proposta e estimativa do 

retorno financeiro. 
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Para o desenvolvimento do estudo serão analisadas 03 (três) cenários para 

a implantação do sistema fotovoltaico sendo consideradas configurações diferentes 

de área, arranjo de instalação e interligação, custo e potência instalada. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A diminuição do custo dos módulos fotovoltaicos, em conjunto com 

condições favoráveis de instalação, tem promovido o crescimento da implantação de 

painéis fotovoltaicos (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2014).As quantidades 

crescentes de módulos instalados em GW em países que fazem parte de programas 

de incentivo ao uso de energia fotovoltaica contribuem para a redução em USD do 

preço dos módulos ao longo dos últimos anos,conforme mostra a Figura 4 com 

valores normalizados, em 03 (três) países de referência no setor (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2014). 

 

Figura 4. Redução dos preços de módulos fotovoltaicos 

 
Fonte: Adaptado de IEA (2014). 
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Além da redução de custos de produção das tecnologias de células 

fotovoltaicas serem fundamentais para tornar a aplicação destes sistemas viável 

(RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21st CENTURY, 2014a), 

outros fatores importantes também são determinantes para o crescente uso da 

energia fotovoltaica (TOYAMA; JUNIOR; ALMEIDA, 2014), destacando-se: 

 

- Aumento na eficiência das células, tendo o silício cristalino chegando a 20-24% e 

os filmes finos chegando a 15% até 2020 e demais tecnologias proporcionando uma 

variedade de eficiência de 5-40% até 2030; 

- Aumento no uso de filmes finos podendo se obter 30-40% do mercado entre 2020 

a 2030; 

- Aumento das opções de utilização de tecnologias de baixo custo como as células 

fotovoltaicas orgânicas e de polímeros depois de 2020; 

-  Utilização de materiais como grafite nas estruturas metálicas em vez do aço; 

- Diminuição dos custos de outros componentes que hoje oneram o sistema, 

principalmente como os inversores. 

A Figura 5quantifica em GW para cada região do mundo a capacidade 

instalada até 2013 de sistemas fotovoltaicos.Estima-se uma expansão de 139 GW 

para 280 GW até 2020 onde tem-se que cada vez que a produção de módulos dobra 

os custos reduzem cerca de 18% (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2014). 
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Fonte: Adaptado de REN21 (2014). 

 

Novos investimentos em energias renováveis cresceram de USD 39,5 

bilhões em 2004 para USD 279,6 bilhões em 2011, ocorrendo um leve decréscimo 

de 11% em 2012 e 23% de 2013(RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR 

THE 21st CENTURY, 2013). A Tabela 1 resume, em bilhões de dólares americanos, 

a quantidade investida ao longo dos últimos anos em alguns países. 

 

 

Fonte: Adaptado de REN21 (2013). 

Figura 5. Cenário da capacidade instalada FV no mundo 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EUA bilhões USD 5,7 11,9 28,2 34,5 36,2 23,2 34,7 53,4 39,7 35,8

América (exceção EUA e Brasil) bilhões USD 1,4 3,4 3,4 5 5,6 5,9 11,5 8,7 9,9 12,4

Brasil bilhões USD 0,5 2,2 4,2 10,3 12,5 7,9 7,7 9,7 6,8 3,1

Oriente Médio e África bilhões USD 0,6 0,6 1,2 1,7 2,7 1,7 4,3 3,2 10,4 9

Europa bilhões USD 19,6 29,4 38,4 61,7 72,9 74,7 102 115 86,4 48,4

Índia bilhões USD 2,4 3,2 5,5 6,3 5,2 4,4 8,7 12,6 7,2 6,1

China bilhões USD 2,6 5,8 10,2 15,8 25 37,2 36,7 51,9 59,6 56,3

Ásia e Oceania (com exceção Índia e China) bilhões USD 6,7 8,3 8,9 11 11,5 13,2 20,7 25,3 29,5 43,3

Total bilhões USD 39,5 64,8 100 146,3 171,6 168,2 226,3 279,8 249,5 214,4

Tabela 1. Resumo dos investimentos em energias renováveis na última década 
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Particularmente para a tecnologia fotovoltaica, a redução significativa nos 

custos de tecnologia observada nos últimos anos permitiu que, mesmo com uma 

redução de 22% em 2013 dos investimentos em relação ao ano de 2012, houvesse 

um incremento de 32% na capacidade instalada de painéis fotovoltaicos 

(RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21st CENTURY, 2013). 

Ao se comparar o custo atual da produção de energia para cada tipo de 

fonte aplicada ao Brasil, seja hidráulica, eólica ou térmica; alinhada à tendência 

contínua do incremento das tarifas de energia elétrica para o consumidor final, a 

energia fotovoltaica se torna uma opção interessante não só pela sua contribuição 

ao desenvolvimento sustentável de geração de energia, mas também pela sua 

importância dentro do planejamento da diversificação da matriz energética em longo 

prazo (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014). 

A elevada taxa de aprendizado no uso da tecnologia e o aumento da 

demanda na implantação de sistemas fotovoltaicos resultaram em uma redução de 

cerca de 50% dos custos dos módulos entre 2010 e 2014 (RENEWABLE ENERGY 

POLICY NETWORK FOR THE 21st CENTURY, 2014b). 

De acordo com os dados divulgados pela Renewable Energy Policy Network 

for the 21st Century (2013) as incertezas da eficiência energética do chamado BOS 

(balance of system) que são os componentes que constituem a instalação de uma 

planta fotovoltaica, que não os módulos, a produção em baixa escala e os altos 

custos de implantação formavam anteriormente entraves que estão sendo 

superados gradativamente com a consolidação do uso da tecnologia. A produção 

em larga escala contribuiu nos últimos anos para a difusão e o decréscimo do custo 

de implantação, principalmente devido a contribuição significativa de países como a 

China(RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21st 

CENTURY,2014b). 

Além dos custos de implantação, o modelo tarifário também contribui de 

forma significativa no uso de tecnologia fotovoltaica. Alguns países europeus e 

países como os Estados Unidos da América, Japão e Austrália adotaram o modelo 

tarifário do tipo feed in justamente por possuírem uma matriz energética 

predominantemente de consumo fóssil. O Brasil, que já possui mais de 80% da 

matriz de geração baseada em energia renovável e desta mais de 60% em energia 

hídrica, (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 2014), a difusão da energia 
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fotovoltaica é baseada no modelo de compensação de energia denominado net 

metering.  

O sistema de compensação tarifário adotado no Brasil, o net metering, tem 

por definição a geração de créditos de energia para troca com a distribuidora local 

de energia permitindo assim a redução do valor da sua fatura de energia elétrica a 

partir da geração independente de energia dentro da regulação de micro e mini 

geração, conforme resolução normativa número 482 do ano de 2012 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),revisada em 24 de novembro de 2015 por 

meio da resolução normativa número 687 com alterações que passaram a valer em 

1º de março de 2016. Nesta resolução o excedente de produção permite o acúmulo 

de créditos de energia para serem consumidos em até 60 meses.  Este modelo 

limita um investimento superior a demanda de energia requerida uma vez que um 

superávit de produção não será remunerado. Isto compromete não só o retorno de 

investimento, mas como também a dispersão da aplicação de geração fotovoltaica. 

Deve-se ainda avaliar que investimento em geração distribuída podem se 

contrapor ao interesse das concessionárias de distribuição e transmissão, como 

visto anteriormente em projetos de eficiência energética lançados pelo Governo, em 

que quase em toda sua totalidade estes projetos eram voltados para melhorias de 

processos internos das próprias concessionárias, sem repasse de benefício ao 

consumidor, uma vez que projetos como estes podem ter como resultado a redução 

de receita interna destas empresas (JANUZZI, 2000). 

O aumento de investimentos ou de incentivos ao setor de energia 

fotovoltaica pode implicar na transferência de recursos arrecadados pelos estados 

para a União. Esta diminuição de arrecadação pode ser observada ou pela 

diminuição da energia vendida, uma vez que o produtor independente terá este 

custo evitado, ou pela isenção do ICMS, por exemplo, onde o estado deixaria de 

arrecadar esta carga tributária.  

O custo evitado é aquele onde a energia gerada é diretamente consumida 

pela demanda de carga naquele momento, evitando assim a compra de energia 

elétrica pela concessionária e é dentro desse modelo que se consegue obter os 

maiores benefícios tendo em vista o sistema de compensação praticado no Brasil 

segundo a resolução normativa número 482 de 2012 da ANEEL. 
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Em longo prazo estes investimentos trarão desenvolvimento de tecnologia 

para o Brasil promovendo empregos que possuam valor agregado (EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA, 2014). 

Logo, para o estudo proposto o prédio comercial que será avaliado para a 

implantação do sistema fotovoltaico conectado à rede tem seu consumo de energia 

quase que coincidente com a geração de energia, ou seja, faz o uso do benefício do 

custo evitado na maioria do tempo que demanda o suprimento de energia elétrica da 

rede. 

 

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A proposta se caracteriza por ser de natureza científica aplicada com o 

propósito de ser explicativo visando um objeto de estudo bibliográfico, a energia 

solar fotovoltaica. 

Primeiramente será realizada uma pesquisa bibliográfica com o intuito de se 

avaliar se as soluções técnicas e econômicas sugeridas são viáveis dentro do 

contexto proposto. 

Em seguida será feita uma pesquisa documental e de campo a fim de ser 

realizada uma análise da demanda de energia consumida no prédio, um estudo de 

disponibilidade da área sugerida, um levantamento da disponibilidade de energia 

para o local de instalação,o posicionamento em relação a latitude para o cálculo de 

irradiância, possíveis áreas de sombreamento, escolha da tecnologia dos 

equipamentos, layout de configuração física e de interligação elétrica, cálculo da 

energia gerada e finalmente uma análise econômica financeira da implantação do 

sistema proposto. 

 

1.7 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

As tecnologias existentes para o aproveitamento da energia proveniente do 

Sol consistem na geração direta onde se tem a luz sendo convertida diretamente em 

eletricidade através de um módulo fotovoltaico, a geração indireta em que a partir da 

concentração de calor que gera vapor a alta pressão promove a rotação de uma 

turbina acoplada a um gerador produzindo eletricidade e ainda por aquecimento a 
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partir de coletores térmicos utilizados principalmente para a elevação de temperatura 

da água (PINHO; GALDINO, 2014). 

As aplicações em energia solar se dividem em ativas, como no caso de 

plantas heliotérmicas, passivas por meio de processos naturais como a convecção 

ou ainda através de células fotovoltaicas e será por meio desta última que o estudo 

será embasado. 

Sendo assim, tratando-se das características dos sistemas fotovoltaicos 

estes podem ser divididos da seguinte forma: 

- Sistemas fotovoltaicos isolados; 

- Sistemas fotovoltaicos conectados à rede; 

- Sistemas interligados a rede com armazenamento de energia em banco de 

baterias. 

Sua configuração também pode ser dividida em sistemas puros, onde o 

sistema fotovoltaico é o único responsável pela geração de energia, ou os sistemas 

híbridos onde o sistema fotovoltaico opera em conjunto com outro sistema gerador 

associado, como um gerador diesel por exemplo (HODGE, 2011). 

Os sistemas isolados necessitam do uso de bancos de baterias, pois devido 

ao fato destes não serem interligados a rede elétrica, precisam do armazenamento 

da energia gerada durante a disponibilidade de energia solar para ser consumida 

posteriormente na ausência de irradiância solar. São instalados geralmente em 

lugares remotos onde não há conexão do local de instalação com a rede pública 

interligada (URBANETZ, 2015). 

Já os sistemas fotovoltaicos conectados à rede são interligados a linha de 

transmissão e utilizam a própria rede como forma de armazenar a energia gerada, 

utilizando do sistema de permuta de energia com a concessionária para dispor da 

energia durante a ausência de irradiância solar. 

Uma combinação desta configuração ocorre em sistemas interligados à rede 

com armazenamento de energia através de banco de baterias a partir da utilização 

destes em horários onde não é possível a utilização da energia solar e, portanto, 

utiliza-se a energia armazenada nos bancos.  

Deve-se, porém, levar em consideração o aumento do custo na implantação 

de um sistema fotovoltaico com o uso e manutenção do banco de baterias em 

contrabalanceando com os benefícios trazidos pela sua instalação. 
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Para o estudo proposto será utilizado um sistema fotovoltaico conectado à 

rede interligada, em que esta servirá de armazenamento de energia obedecendo 

aos aspectos regulamentários de compensação de energia.  

 

1.8ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho será estruturado seguindo a divisão em capítulos conforme 

descrito abaixo: 

- Capítulo 1: Introdução – São descritas as justificativas e motivações de 

estudo para que seja sugerida uma solução para o problema exposto 

- Capítulo 2: Revisão Bibliográfica – É feita uma revisão da literatura onde 

são abordados conceitos da geração fotovoltaica, suas características e aspectos de 

funcionamento. 

- Capítulo 3: Dimensionamento do sistema fotovoltaico – É feita a descrição 

dos critérios de projeto, o método de coleta dos dados, a estrutura analítica de 

cálculo do estudo de implantação do projeto a partir do posicionamento dos 

módulos, escolha de tecnologia dos equipamentos, análise de sombreamento, layout 

da configuração física e de interligação das 03 (três) possíveis soluções técnicas. 

- Capítulo 4: Análise da viabilidade econômico-financeira – A partir da 

execução de soluções tecnicamente possíveis para o problema proposta é feita uma 

análise financeira a fim de se avaliar as diferenças econômicas de cada uma dando 

o subsídio para a escolha daquela considerada a mais adequada em virtude dos 

critérios de seleção escolhidos. 

- Capítulo 5: Conclusões e Discussões – Por fim, a partir das soluções 

propostas são mostradas as vantagens e desvantagens de cada cenário e sugeridas 

oportunidades futuras para a implantação do projeto tendo como base as 

perspectivas futuras de evolução de mercado. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A energia proveniente do Sol se dá através de ondas eletromagnéticas por 

meio da radiação solar, que pode chegar a superfície terrestre de forma direta, 

difusa ou devido ao albedo (URBANETZ, 2015). 

Esta radiação quando medida de forma instantânea é denominada de 

irradiância da mesma forma que quando medida de forma integrada, ou seja, ao 

longo de um determinado período de tempo, é denominada irradiação (URBANETZ, 

2015). Tanto a irradiância quanto a irradiação possuem parcelas diretas e difusas 

que quando somadas formam àquela denominada global. Quando se considera 

também a irradiância/irradiação devido ao albedo juntamente com a global têm-se, 

portanto a total (URBANETZ, 2015). 

Esta energia pode ser aproveitada tanto de forma indireta pela conversão 

térmica em forma de calor quanto de forma direta a partir do efeito fotovoltaico. 

Esta conversão é feita através da célula fotovoltaica que constitui a união de 

dois materiais, P e N, formando as chamadas junções P-N proporcionando assim um 

campo elétrico perene em seu interior que não depende de fonte externa. 

Os semicondutores mais utilizados nas células são o silício (Si), o telúrio 

(Te), o cádmio (Cd), o cobre (Cu), o índio (I), o gálio (Ga), o selênio (Se), entre 

outros (RUTHER, 2004). 

 

2.1 Caracterização dos sistemas fotovoltaicos 

 

A norma brasileira ABNT NBR 11704 descreve a classificação dos sistemas 

fotovoltaicos, conforme a Tabela 02, em função do tipo do sistema, da alimentação 

dos consumidores sendo estes caracterizados pelos seus componentes básicos e 

aplicações típicas. 
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Tabela 2. Classificação dos sistemas fotovoltaicos 

Tipo de sistema 
Alimentação 

dos 
consumidores 

Acumulação 
de energia 

elétrica 

Componentes 
básicos Aplicações típicas 

Sistemas 
isolados 

Puros 

Tensão 
contínua 

Não 

Seguidor de 
potência 
máxima 

(desejável) 

Bombeamento, 
produção de 

hidrogênio etc. 

Sim 
Controlador 
de carga e 
acumulador 

Iluminação, 
telecomunicações, 

sinalização 
náutica, cerca 

elétrica 

Tensão 
alternada 

Não Inversor Bombeamento, 
uso industrial etc 

Sim 

Controlador 
de carga, 

acumulador e 
inversor 

Eletrificação rural, 
bombeamento, 

telecomunicações, 
uso industrial, 
iluminação etc. 

Híbridos 

Tensão 
contínua Sim 

Controlador 
de carga, 

acumulador e 
gerador 

complementar 

Telecomunicações, 
iluminação, 
sinalização 
rodoviária e 

ferroviária etc. 

Tensão 
alternada Opcional 

Controlador 
de carga, 

acumulador 
opcional e 
gerador 

complementar 

Iluminação, uso 
industrial etc. 

Sistemas 
conectados 

à rede 
elétrica 

Puros 

Tensão 
alternada 

Não Inversor 

Aplicações 
residenciais, 
comerciais e 
industriais, 

produção de 
energia para a 

rede pública etc. 

Híbridos 

Não 
Inversor e 
gerador 

complementar 

Aplicações 
residenciais, 
comerciais e 
industriais, 

produção de 
energia para a 

rede pública etc 

Sim 

Inversor, 
gerador 

complementar 
e acumulador 

Eletrificação rural, 
uso industrial, 

suprimento 
initerrupto de 
energia etc. 

Nota: Todos os tipos de sistemas possuem gerador fotovoltaico entre os componentes 
básicos 

Fonte: Adaptado da NBR 11704 (2008). 
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Em função do tipo de sistema adotado, sua configuração, equipamentos 

utilizados e dimensionamento será caracterizado de acordo com sua aplicação 

conforme explicado a seguir. 

 

2.1.1 Sistemas fotovoltaicos isolados 

 

Os sistemas fotovoltaicos isolados não estão conectados à rede de 

distribuição pública. São instalados, geralmente, em locais remotos onde a 

impossibilidade de construção de linhas de transmissão e centrais geradoras se dá 

ou pelo alto custo ou pela intervenção invasiva e prejudicial ao meio ambiente.Estes 

sistemas podem ser individuais ou incorporados a uma mini rede e seus principais 

componentes são, além dos módulos fotovoltaicos, o controlador de carga, o banco 

de baterias e o inversor (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

Figura 6. Topologia para sistemas isolados 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Seu dimensionamento privilegia o período do ano de menor irradiação solar, 

em que no caso do hemisfério sul é o inverno, onde assim a demanda de consumo 
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deverá ser atendida visando um consumo mínimo e restrito de cargas essenciais 

para que se permite atender e garantir o suprimento de energia durante todo o ano 

(URBANETZ, 2015). 

 

2.1.2 Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

 

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica podem ser do tipo 

geração distribuída, podendo ainda ser integrados (BIPV – Building Integrated 

Photovoltaics) ou aplicados à edificação (BAPV – Building Applied Photovoltaics), ou 

centralizada como é caso de usinas solares de grande porte. 

Seu dimensionamento visa otimizar o arranjo fotovoltaico buscando a maior 

produção média de energia ao longo do ano. Este arranjo, em condição ideal, terá 

geralmente a inclinação dos módulos igual a latitude local orientada no sentido norte 

com desvio azimutal igual a zero (URBANETZ, 2015). 

 

Figura 7. Topologia para sistemas conectados à rede interligada 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Existem basicamente quatro configurações possíveis de arranjo entre 

módulos e inversores, conforme ilustrado na Figura 08. 
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Figura 8. Topologias de arranjo de módulos e inversores 

 
Fonte: Adaptado de Casaro e Martins, 2008. 

(a) Inversor central, (b) string, (c) multi-strings e (d) módulo CA  

 

Uma com um inversor centralizado interligando uma série de módulos 

conectados em paralelo, Figura 08(a). Uma outra alternativa seria a interligação de 

um inversor para cada série de módulos e os inversores que seriam interligados em 

paralelos na saída, Figura 08(b). Pode-se também interligar o inversor em grupos de 

arranjo onde este inversor permite por meio de diferentes entradas a interligação de 

circuitos independentes, Figura 08(c). E ainda, pode-se interligar um inversor em 

cada módulo, Figura 08(d), conforme mencionado em Casaro e Martins, 2008. 

 

2.1.3 Sistemas híbridos 

 

São combinados com outras fontes de geração energia como eólica, à diesel 

ou hidráulica. Sua característica demanda de um controle conjunto destas fontes 

pois sua utilização de forma combinada tende a ser vantajosa pela 

complementariedade dos recursos (URBANETZ, 2010). Um exemplo desta 

aplicação é a usina de Fontes I e II localizada no município de Tacaratu em 

Pernambuco com uma potência instalada de 10 MW. Foi a primeira usina híbrida a 

entrar em operação comercial no Brasil em setembro de 2015. 
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Figura 9. Usina Fotovoltaica de Fontes I e II 

 
Fonte: Disponível emhttp://www.quantumeletrica.com.br/(acesso em 11/08/2016). 

 

2.2 Potencial solar brasileiro 

 

O primeiro mapa solar do Brasil foi elaborado em 1978 divulgado na Revista 

Brasileira e Armazenamento por meio do trabalho “Estudo da distribuição de 

radiação solar incidente sobre o Brasil” (G.S.S NUNES, R.G.B. ANDRE, R.L. 

VIANELLO e V.S. MARQUES, 1978) teve como objetivo conhecer a distribuição 

espacial e temporal da irradiação solar do Brasil. Já em 1996 são elaboradas as 

cartas solares a partir de modelos computacionais com dados de irradiação oriundos 

de satélites referentes aos anos de 1985 e 1986 e em 1998 é publicado o “Atlas de 

irradiação solar do Brasil” como resultado do desenvolvimento deste trabalho. 

Em 2000 foi divulgado o “Atlas Solarimétrico do Brasil – banco de dados 

terrestres” publicado pela UFPE em parceria com a CHESF e conta 12 mapas de 

irradiação solar global diária - média mensal e 01 mapa com a irradiação solar global 

diária – média anual. O mapa solar mais recente até o momento é o “Atlas Brasileiro 

de Energia Solar” publicado em 2006. 

O “Atlas Brasileiro de Energia Solar” foi desenvolvido a partir do projeto 

SWERA, que tinha como objetivo mapear o potencial solar do território brasileiro por 
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meio do levantamento dos dados de irradiação obtidos por modelamento 

matemático levando em consideração uma base histórica de 10 anos de medição, 

de julho de 1995 a dezembro de 2005, e a validação destes dados por estações 

solarimétricas instaladas em solo. Estes dados disponibilizam os índices de 

irradiação global horizontal e no plano inclinado igual a latitude do local de medição 

com uma resolução espacial de 10km x 10 km para todo o Brasil. 

 

2.2.1 Modelos de transposição da irradiação 

 

A irradiação pode incidir sobre superfícies em diferentes inclinações e 

ângulo azimutal dependendo das diversas aplicações a serem feitas em projetos de 

engenharia, projetos de arquitetura, estudos agronômicos, meteorológicos e etc; 

sendo assim necessária a estimativa da sua intensidade no período de análise em 

função destas características para viabilizar sua correta utilização (SCOLAR, 2003). 

As estimativas para a obtenção da irradiação no plano inclinado são 

baseadas em modelos de transposição que foram desenvolvidos e validados ao 

longo dos anos, como de Liu & Jordan 1963, Klucher 1979, Perez et al. 1987, Hay 

1979 dentre outros. A diferença básica entre os modelos consiste na estimativa da 

irradiação difusa devido ao seu comportamento anisotrópico ser dependente das 

características atmosféricas do local estimado. Sendo assim o grau de incerteza 

desta estimativa se encontra na correta escolha do modelo mais adequado em 

função das características do local uma vez que os diversos modelos contemplam 

estudos de aplicação em diferentes composições atmosféricas (SCOLAR, 2003).  

 

2.3 Tecnologias de módulos fotovoltaicos 

 

As tecnologias de módulos fotovoltaicos podem ser dividas basicamente em 

dois grupos, as células de tecnologia de silício do tipo cristalino com espessura 

média de 300 a 400 µm (RUTHER,2004) e as células de tecnologia de filme fino com 

a composição de diferentes elementos, com espessuras de cerca de 1µm. Abaixo 

são listados alguns destes módulos: 

 

• Tecnologia de silício cristalino – c-Si 

o Silício monocristalino – m-Si 
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o Silício policristalino – p-Si 

• Tecnologia de filme fino 

o Silício amorfo hidrogenado – s-Si 

o Telureto de cádmio – CdTe 

o Disselineto de cobre e índio – CIS ou CuInSe2 

o Disselineto de cobre, índio e gálio – CIGS ou Cu(InGa)Se2 

o Arsenieto de gálio – GaAs 

o Microamorfo ou microcristalino (µcSi/a-Si) 

 

Finalmente, encontram-se as células da terceira geração, as células 

orgânicas e células híbridas ou multijunção como HIT/HJT (heterojunction with 

intrinsic thin layer) e PERC(passivated emitter rear cell). 

Os módulos de silício cristalino possuem uma eficiência que podem chegar 

atualmente a valores acima de 20% em laboratório (GREEN et al., 2013) e são 

utilizados de forma mais abrangente no mercado. Já os módulos de filmes finos, 

possuem eficiências inferiores necessitando assim de uma área maior para uma 

mesma potência instalada quando comparados aos módulos de silício cristalino, 

porém seu custo é mais baixo por utilizarem uma quantidade menor de material. 

As principais características elétricas dos módulos são a tensão de circuito 

aberto (Voc) correspondente a tensão do módulo que não há circulação de potência, 

a corrente de curto-circuito (Isc) que se refere a corrente do módulo quando não há 

a presença de tensão, a potência máxima do módulo referente as condições STC 

(standard test conditions) de 1000 W/m2 a 25 ºC em que o produto da tensão e 

corrente de operação é o maior possível. Estes parâmetros são melhor ilustrados na 

Figura 10 que mostra a curva característica teórica tensão x corrente de um módulo 

fotovoltaico. 

 



‘ 35 

Figura 10. Curva característica I x V do módulo fotovoltaico 

 
Fonte: Adaptado de Torres (2012). 

 

Segundo Casaro e Martins (2008), fatores como a temperatura, o nível de 

irradiância e a espessura de massa de ar (AM) influenciam de forma significativa 

estes parâmetros elétricos dos módulos. A corrente de saída dos módulos é 

diretamente proporcional e varia linearmente com a intensidade da irradiância. O 

aumento de temperatura reduz a eficiência do módulo reduzindo, de forma geral, a 

potência de saída do módulo. E ainda, a espessura da massa de ar representa a 

distância percorrida da luz solar ao entrar na atmosfera, e consequentemente a 

quantidade de massa de ar atravessada, que varia em função do ângulo de 

incidência da luz solar na superfície terrestre. 

De forma a demonstrar a influência, principalmente da temperatura e do 

nível de irradiância solar, destacam-se as curvas características para diferentes 

níveis de irradiância e temperatura o módulo do fabricante Jinko, como exemplo a 

ser mostrado nas Figuras 11 e 12. 
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Figura 11. Curva I x V em função dos níveis de irradiância 

 
Fonte: Adaptado de Jinko (2016). 

 

A Figura 11 mostra a forte relação de dependência entre a intensidade da 

corrente de saída do módulo, e consequentemente com a potência, e a intensidade 

da irradiância solar.  
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Figura 12. Curva I x V em função dos níveis de temperatura 

 
Fonte: Adaptado de Jinko (2016). 

 

Já a Figura 12 mostra que o aumento da temperatura reduz de forma muito 

mais significativa a tensão de saída do módulo quando comparado o aumento de 

corrente, o que resulta em um decréscimo da potência de saída do módulo. 

Destaca-se que a influência da temperatura será diferente para cada tipo de 

tecnologia de módulo empregada. Sendo assim, pode observar que o coeficiente de 

temperatura para o módulo de filme fino de telureto de cádmio (CdTe) série 4 do 

fabricante First Solar ilustra um valor menor quando comparado este coeficiente com 

módulos de tecnologia de silício cristalino, conforme mostra a Figura 13. 
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Figura 13. Comparação do decaimento da potência em função do aumento de 

temperatura para c-Si e CdTe 

 

 
Fonte: Adaptado de First Solar (2016). 

 

2.4 Componentes dos sistemas FV 

 

2.4.1 Inversor 

 

O inversor é o equipamento responsável por converter a energia elétrica em 

corrente contínua (CC)gerada pelos módulos fotovoltaicos para corrente alternada 

(CA), permitindo assim sua utilização dentro das mesmas características de forma 

de onda, harmônicos e frequência da rede de distribuição (TORRES, 2012). 

Destaca-se que a forma de onda senoidal produzida pelo inversor utiliza a forma de 

onda da rede elétrica de distribuição como referência, logo, em caso de 

desligamento e consequente ausência de tensão desta rede, o inversor também é 

desligado evitando assim o fenômeno de ilhamento (NASCIMENTO, 2013). 

Os inversores podem, portanto, ser classificados como do tipo comutados 

pela própria rede elétrica de distribuição em que o inversor utiliza o sinal de tensão e 

frequência da rede para sincronismo, ou aqueles do tipo auto-comutados em que o 
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sincronismo é feito de forma independente da forma por meio da parametrização do 

inversor. 

Uma das funções do inversor é buscar o ponto de máxima potência (MPP) 

do arranjo fotovoltaico em função do rastreamento do ponto da curva corrente 

versus tensão característica dos módulos que proporciona seu maior valor de 

potência, que varia em função do nível de irradiância e da temperatura de operação 

dos módulos ao longo do dia (NASCIMENTO, 2013). 

O dimensionamento do inversor deve levar em consideração tanto esta faixa 

de tensão mínima e máxima que o inversor opera em modo de rastreamento do 

ponto de máxima potência bem como a tensão e corrente máxima admissível na 

entrada.Os inversores podem ter ainda transformadores de tensão de baixa ou alta 

frequência incorporados que tem como principais finalidades a isolação galvânica e 

adequação ao nível de tensão necessária da saída em CA. O modo de operação 

dos inversores pode ser em função do controle de corrente ou controle de tensão 

(URBANTEZ, 2015). 

 

2.4.2 Medidores de energia 

 

Os medidores podem ser classificados como eletromecânicos, eletrônicos 

ou híbridos. Os eletromecânicos foram os primeiros a serem fabricados e consistem 

em um rotor acoplado a um eixo que gira em torno de seu próprio eixo a partir da 

excitação de dois pólos magnetizados, em que a potência transferida ao eixo é 

medida por meio de um sistema de engrenagens com contador de revoluções. Já os 

medidores híbridos são basicamente medidores eletromecânicos incorporados com 

registradores eletrônicos enquanto que os medidores eletrônicos, utilizados 

atualmente, são medidores que utilizam processamento de sinal digital com circuitos 

integrados dedicados. 

O sistema de medição unidirecional, instalado na grande maioria das 

residências mede o fluxo de energia somente na direção do consumo, ou seja, da 

distribuidora para a edificação. Os medidores bidirecionais, necessários para 

aplicações em smart grid, permitem o fluxo de informações nos dois sentidos; tanto 

no sentido de consumo como no sentido de geração. Para microgeração o medidor 

bidirecional deve diferenciar a energia ativa consumida daquela injetada na rede 

elétrica de distribuição. Na minigeração faz-se necessária a mediação em quatro 
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quadrantes medindo tanto a energia ativa quanto reativa consumida e aquela 

injetada na rede elétrica de distribuição. 

 

2.4.3 Condutores 

 

Os condutores elétricos deverão possuir nível de isolação adequada para 

que evitem o surgimento de correntes de fuga e comprometam assim o desempenho 

do sistema, uma vez que a configuração de um sistema fotovoltaico pode elevar o 

nível de tensão em corrente contínua a valores entre 1000 e 1500V. Devem possuir 

proteção contra raios UV, tendo em vista que sua instalação está sujeita as 

intempéries do tempo. O dimensionamento das bitolas deve ser calculado em função 

das perdas assumidas tanto para o circuito de corrente contínua quanto para o 

circuito de corrente alternada (NASCIMENTO, 2013). 

 

2.4.4 Sistema de monitoramento 

 

Um sistema de aquisição de dados tem por objetivo permitir a coleta e o 

tratamento das grandezas referente a avaliação de desempenho do sistema, 

buscando-se quantificar a produtividade do gerador fotovoltaico, seu fator de 

desempenho, seu índice de disponibilidade permitindo assim uma análise da 

confiabilidade e da geração de energia do sistema referente a um determinado 

período. 

O monitoramento dos níveis de irradiação solar pode ser feito por meio de 

piranômetros ou células de referência. Já os dados elétricos de potência e energia 

podem ser medidos diretamente pelo inversor onde são armazenados pelo 

datalogger para posteriormente serem coletados e tratados estes dados. Além 

destas medições podem também ser feitas de forma complementar, medições de 

temperatura de operação dos módulos, da pressão atmosférica do local, de 

temperatura, pressão e umidade ambiente, da velocidade e direção do vento. 

 

2.4.5 Sistemas de proteção 

 

Os sistemas de proteção dos sistemas fotovoltaicos servem para garantir a 

integridades dos componentes a partir do seccionamento e isolamento entre o 
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equipamento e o ponto de sobrecorrente ou sobretensão. Os fusíveis e os 

disjuntores protegem o circuito elétrico contra sobrecorrente (TORRES, 2012) 

atuando de forma a isolar os componentes. Este isolamento pode ser feito de forma 

manual, no caso de uma manutenção, ou pela atuação do dispositivo de proteção.  

As caixas de fusíveis (string boxes) protegem as associações de módulos 

em série antes da interligação em paralelo na saída das caixas. O dimensionamento 

dos dispositivos de proteção deve levar em consideração tanto a corrente de curto 

circuito dos módulos ou das suas associações série/paralela como a natureza da 

carga a ser protegida em função das diferentes características elétricas que existem 

entre os circuitos CA e os circuitos CC. 

Quando é feita a instalação de um sistema fotovoltaico deve-se atentar para 

o correto aterramento das estruturas metálicas, dos componentes metálicos e do 

circuito do arranjo fotovoltaico (RUTHER, 2004). 

Um sistema de proteção contra descargas atmosféricas visa evitar que as 

tensões induzidas ocasionadas por estas descargas comprometam o funcionamento 

naqueles componentes condutores do fotovoltaico como as estruturas metálicas, as 

molduras dos módulos e nos próprios cabos. Destaca-se que o sistema de SPDA 

não garante a proteção contra os efeitos indiretos das descargas como, 

interferências eletromagnéticas ou centelhamentos. 

Os dispositivos de proteção contra surtos (DPS) atuam de forma 

complementar ao sistema SPDA protegendo os componentes do sistema 

fotovoltaico contra sobretensões causadas por estas descargas. Os DPS são 

classificados de acordo com seu grau de exposição a descargas elétricas. Os DPS 

de Classe I são utilizados para descargas de alta intensidade, quando sua instalação 

se faz necessária no ponto de entrada da rede elétrica. Já os DPS de Classe II são 

indicados em instalações em que a rede de distribuição elétrica não alimenta 

diretamente a rede elétrica da edificação. Recomenda-se sua instalação tanto no 

lado de entrada CC do inversor quanto no lado de saída CA tendo em vista que este 

equipamento está sujeito a falhas sob picos de tensão que podem ocorrer em ambos 

os lados. 

Os diodos, que podem ser de desvio (by-pass) ou de fileira (bloqueio), tem 

como função evitar eventuais falhas que possam ocorrer nos módulos e/ou nas suas 

associações em série e paralelo buscando o não aparecimento de pontos quentes 

nos módulos. Estes diodos visam evitar curto-circuitos e correntes inversas entre 



‘ 42 

módulos e entre fileiras devido ao surgimento de diferenças de potenciais diferentes 

das esperadas. Nos módulos fotovoltaicos são encontrados os diodos de by-pass 

nas associações série das células deste módulo, em que caso ocorra uma falha de 

uma destas células da série que pode ocorrer por diferenças elétricas construtivas 

ou por sombreamento por exemplo, o diodo permite o isolamento destas células sem 

comprometer o funcionamento do módulo como um todo. De forma análoga são 

instalados diodos de fileira (bloqueio) em séries de módulos protegendo assim as 

outras séries de módulo instaladas em paralelo. Destaca-se que os diodos de 

bloqueio podem ainda serem substituídos, quando aplicável, por fusíveis. 

 

2.4.6 Estruturas metálicas de suporte 

 

As estruturas metálicas servem de suporte para a instalação dos módulos 

fotovoltaicos, devem possuir proteção anticorrosiva, devem ser capazes de suportar 

a forças de vento e quando instaladas devem, quando possível, permitir a ventilação 

para arrefecimento dos módulos fotovoltaicos. Podem ser do tipo: 

- Estruturas fixas para serem instaladas em telhados de edificações ou 

diretamente cravadas ao solo. 

- Estruturas móveis com seguidores de 01 ou 02 eixos que utilizam um 

sistema de rastreamento da trajetória do sol. 

 

2.4.7 Bateria 

 

O uso de banco de baterias se faz necessário, principalmente na aplicação de 

sistemas fotovoltaicos isolados, em que nos períodos onde os índices de irradiação 

são muito baixos para atender o consumo específico é preciso consumir a energia 

gerada pelos módulos fotovoltaicos e armazenada em banco de baterias visando 

assim o atendimento a demanda durante todo o ano. 

As baterias são constituídas por um conjunto de células conectadas em série 

e/ou paralelas com capacidade de armazenamento de energia elétrica na forma de 

energia química que quando conectada a uma carga produz o processo inverso 

disponibilizando a energia armazenada. As baterias podem ser divididas em função 

do tipo de células, primárias (não recarregáveis) e secundárias (recarregáveis). O 

tipo de acumulador mais comum e economicamente viável é o de chumbo-ácido, 
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existindo ainda baterias mais modernas, porém de mais alto custo, como por 

exemplo, de níquel-cádmio, níquel-hidreto metálico e íon de lítio. 

 

2.4.8 Controlador de carga 

 

Tem como função o monitoramento e o controle do carregamento e 

descarregamento do banco de baterias, protegendo também contra a descarga 

profunda destas baterias após um período longo sem a geração de energia. Deve 

interromper o fluxo de energia dos módulos para o banco de baterias quando a 

mesma atingir a plena carga e, analogamente interromper o fornecimento de energia 

da bateria para as cargas quando o estado da bateria atingir seu limite mínimo de 

carga.  Os valores de ajuste do controlador de carga devem estar em concordância 

com os valores especificados do banco de baterias. Seu dimensionamento deve 

também levar em consideração o limite máximo de tensão e corrente (corrente de 

curto circuito do módulo FV) do sistema, tanto para a conexão de saída do banco de 

baterias como de entrada oriunda dos módulos fotovoltaicos.  

 

2.5 Fatores que influenciam o desempenho de um sistema FV 

 

Fatores ambientais como vento, temperatura, umidade, presença de 

particulado em suspensão afetam o desempenho do sistema fotovoltaico 

adicionando perdas a este sistema, bem como fatores característicos das definições 

feitas durante o dimensionamento como escolha dos equipamentos que incorrem em 

perdas elétricas (mismatch, ôhmicas, de eficiência e etc), gastos com operação e 

manutenção, características de instalação, dentre outras (NASCIMENTO, 2013). 

 

2.5.1 Sombreamento 

 

O sombreamento pode ocorrer tanto de forma intermitente, devido às 

características físicas do local, como de forma temporária, na ocorrência de uma 

passagem de nuvem por exemplo, provocando assim uma perda da energia 

produzida. O sombreamento de uma célula provoca a dissipação de corrente na 

forma de calor devido a esta célula se comportar como uma carga nesta condição 
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resultando assim nos chamados “pontos quentes” que podem ter seus efeitos 

minimizados com a utilização dos diodos de by-pass (LOPES, 2013). 

 

2.5.2 Sujeira 

 

Quanto maior a irradiação disponibilizada para a conversão do efeito 

fotovoltaico, maior a potência gerada. Esta irradiação ao entrar na atmosfera 

terrestre percorre, até chegar ao plano de incidência dos módulos, uma massa de ar 

que provoca a dispersão de parte desta irradiação. Uma parte é absorvida por 

nuvens e gases atmosféricos e uma outra parte é refletida (PEREIRA et al., 2006; 

RUTHER, 2004). 

De forma análoga, quando há a presença de sujeira na superfície de 

incidência dos módulos, a irradiação absorvida também é reduzida aumentando 

assim as perdas de geração. Sendo assim uma inclinação mínima dos módulos de 

10° é recomendada para que se permite a autolimpeza a partir da chuva 

(NASCIMENTO, 2013). 

Fatores adicionais como sujeiras não homogêneaque proporcionam perdas 

também por descasamentos elétricos (mismatch) entre aqueles módulos que estão 

limpos e aqueles que estão sujos, bem como o tipo de tecnologia fotovoltaico 

utilizada proporcionam impactos da sujeira de diferentes formas. 

 

2.5.3 Condições climáticas e de instalação dos módulos 

 

As características climáticas do local de instalação como frequência e 

intensidade dos ventos, temperatura ambiente, umidade e pressão atmosférica 

afetam diretamente o desempenho de um sistema fotovoltaico influenciando de 

diferentes maneiras em virtude da tecnologia empregada e do tipo de instalação 

feita, seja no solo ou de forma integrada à edificação. Em locais de alta temperatura 

ambiente, módulos instalados de forma integrados a coberturas de edificações, não 

permitindo a adequada a ventilação, podem chegar a temperaturas de operação de 

cerca de 80ºC (NASCIMENTO, 2013). Isto provoca uma redução significativa na 

tensão de operação dos módulos e consequentemente no desempenho do sistema. 

A presença de umidade agrava a degradação das células fotovoltaicas, reduzindo a 

vida útil, pois causa a fragilização do material encapsulante aumentando assim a 
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resistência série das células contribuindo para diminuição do desempenho do 

sistema como um todo (MEKHILEF et al., 2012; SEFID et al., 2012). 

 

2.6 Índices de mérito 

 

Os índices de méritos são utilizados para que seja possível a comparação 

em termos de desempenho de diferentes sistemas fotovoltaicos, localizados em 

diferentes lugares e de potências distintas (OLIVEIRA, 2000; BENEDITO, 2009; 

MARION et al, 2005) 

 

2.6.1 Produtividade 

 

A produtividade pode ser definida como o desempenho do sistema 

fotovoltaico quando relacionado com sua potência instalada, refletindo assim a 

quantidade de energia é produzida para cada unidade de potência instalada 

(NASCIMENTO, 2013). 

A produtividade de um sistema fotovoltaico pode ser medida a partir da 

relação entre a energia gerada em um determinado período sobre a potência 

instalada (URBANETZ, 2012). 

 

 

 

 

(1) 

 

2.6.2 Taxa de desempenho (Performance Ratio) 

 

A relação entre a produção de energia de um sistema fotovoltaico levando 

em consideração suas perdas, como sujeira, não-homogeneidades elétricas entre 

módulos, influência da temperatura, sombreamentos, eficiência do inversor, perdas 

ôhmicas no cabeamento, dentre outras; e a produção máxima possível de energia é 

determinada como a taxa de desempenho deste sistema (performance ratio). Esta 

razão é feita entre a produtividade e a quantidade de horas de Sol a 1.000 W/m2 que 

incide no plano do módulo fotovoltaico (URBANETZ, 2012). 
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(2) 

 

Valores típicos de taxa de desempenho para sistemas fotovoltaicos padrão 

podem ser considerados entre 70% a 80% (URBANETZ, 2015). 

 

2.6.3 Fator de capacidade 

 

O fator de capacidade reflete o montante de energia gerada que o sistema 

fotovoltaico produzem relação a quantidade de energia que o sistema seria capaz de 

produzir se operasse durante 24 horas por dia (URBANETZ et. al., 2012). 

Esta relação pode ser calculada em função da equação 03. 
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3 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Os parâmetros básicos necessários para o dimensionamento do sistema 

fotovoltaico correspondem a média anual de irradiação a ser utilizada no plano de 

incidência dos módulos em função do local de instalação e a demanda se energia 

que se deseja suprir ou a área disponível para a instalação do sistema. 

Caso seja dada a área disponível estima-se a quantidade de módulos a 

partir da seguinte fórmula: 

 

��ó� =
Á��	�
��
Á��	�ó� 

(4) 

 

Sendo assim estima-se a potência de pico a ser instalada a partir do número 

de módulos estimados e a potência unitária de cada um: 

 

�� = �ó� × ��ó� 

 

(5) 

 

Em seguida é possível obter-se a estimativa de geração de energia a partir 

da constante de irradiância Gigual a 1000 W/m², o valor da irradiação no plano de 

incidência dos módulos HTOT e uma taxa de desempenho PR, que de regra geral 

adota-se um valor médio de 75%.  

 

� = �� × ���� × �
�  

 

(6) 

 

Caso o dimensionamento seja feito em função da energia desejada a partir 

de uma determinada demanda a suprir, estima-se primeiramente a potência do 

arranjo a partir de: 

 

�� = � × �
� × ���� 

(7) 
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E em seguida calcula-se a área necessária para a instalação dos módulos a 

partir de uma eficiência de conversão EFF obtida a partir da escolha do tipo de 

tecnologia de módulo que foi escolhida. 

 

������ = ������� × 100 

 

(8) 

 

A configuração do arranjo entre módulos, ou seja, a interligação de 

séries/paralelos com o inversor deve levar em consideração as grandezas elétricas 

de cada equipamento como, basicamente: 

 

•A tensão máxima permitida em uma série (string), tendo como referência a 

tensão de circuito aberto da série de módulos 

•A tensão da série para operar dentro da faixa de MPPT (maximum power 

point tracking) do inversor,tendo como referência a tensão de MPPT característica 

da série de módulos 

•A corrente máxima na entrada do inversor, tendo como referência a corrente 

de curto-circuito do paralelo de módulos 

•A potência máxima na entrada do inversor 

 

3.1 Características do local e disponibilidade de irradiação 

 

Para o dimensionamento do sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica 

foi considerado o prédio comercial situado nas coordenadas de latitude -25,44º e 

longitude de -49,26º e elevação de 923 metros conforme ilustrado na Figura14. Foi 

desenhado seu modelo 3D a partir das dimensões reais da edificação conforme 

mostrado na Figura 15. 
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Figura 14. Foto do prédio comercial 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 15. Modelo tridimensional do prédio 

 
Fonte: Elaboração própria 
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 Os índices de irradiação global horizontal para o ponto mencionado foram 

obtidos a partir do banco de dados do INPE proveniente do Atlas Brasileiro de 

Energia Solar (2006), adotando-se os valores referentes aos índices de irradiação do 

ponto mais próximo do local de instalação. Estes valores são resumidos na Tabela 

03. 

Tabela 3. Índices de irradiação para o local de instalação 

Mês 
Irradiação global 

horizontal (kWh/m2) 

Janeiro 5,67 

Fevereiro 5,47 

Março 5,05 

Abril 4,12 

Maio 3,29 

Junho 3,08 

Julho 3,28 

Agosto 4,21 

Setembro 4,30 

Outubro 5,02 

Novembro 5,97 

Dezembro 5,92 

Média anual 4,61 

Fonte: Pereira et. al., (2006). 

 

Sendo assim foram construídos 03 cenários para estudo referente a 

implantação do sistema fotovoltaico conectado à rede interligada do prédio, cada um 

com áreas disponíveis e configurações de arranjo possíveis de módulos distintas, 

onde assim a disposição final de cada arranjo é ilustrado na Figura 16. 
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Figura 16. Configuração dos arranjos fotovoltaicos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A partir destes dados de irradiação e com o auxílio do software RADIASOL, 

disponibilizado de forma gratuita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

Laboratório de Energia Solar, foram determinados os índices de irradiação para 

cada configuração respectiva do cenário estudado. 

 

3.2 Cenário 01 

 

O cenário 01 contempla a implantação de módulos fotovoltaicos em uma 

área de aproximadamente 550 m2 situada na parte superior do prédio conforme 

mostrado na Figura 17 do modelo. 
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Figura 17. Configuração do arranjo referente ao cenário 01 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

As características dos módulos utilizados são descritas na Tabela04. 

 

Tabela 4. Características elétricas do módulo 

Modelo JKM 315P-72 

Tipo Silício Policristalino 

Potência máxima (PMAX) 315 Wp 

Tensão em MPPT (VMPPT) 37,20 V 

Corrente em MPPT (IMPPT) 8,48 A 

Tensão de circuito aberto (VOC) 46,20 V 

Corrente de curto (ISC) 9,01 A 

Tensão máxima 1000 Vcc 

Área útil do módulo 1,94 m2 

Eficiência do módulo 16,23% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a interligação das strings foram considerados dois inversores de 

17.500 Wp de características elétricas ilustradas na Tabela 05. 
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Tabela 5. Características elétricas do inversor 

Modelo Symo 17.5-3-M 

Eficiência máxima 98,10% 

Eficiência real 97,80% 

Tipo de onda Senoidal pura 

Transformador Não 

Potência nominal 17.500 Wp 

Tensão máxima  1000 Vcc 

Corrente máxima 33 A 

Faixa de tensão MPPT 200...800 Vcc 

Fonte: Elaboração própria 

 

Logo, a partir da área disponível foi utilizada a equação 04 para uma 

primeira estimativa da quantidade de módulos possível de ser instalada. Com a 

otimização do posicionamento dos módulos em função do ângulo de inclinação e da 

distância mínima estipulada entre fileira foram obtidos um total de 120 módulos. 

O layout dos módulos, portanto, consiste em fileiras de 02 módulos no 

formato paisagem na direção vertical com distâncias de 01 metro entre as fileiras 

para minimizar o efeito de sombreamento conforme visto na Figura 17. Esta 

distância foi definida com o modelamento tridimensional do arranjo feito a partir 

software Sketch up permitindo assim avaliar de forma qualitativa a projeção da 

sombra de uma fileira em relação a outra para diferentes horários ao longo do dia 

principalmente no dia de solstício de inverno. A inclinação para os módulos é de 25º 

em relação a horizontal e seu desvio azimutal em relação ao norte é de 0º. 

A potência total instalada 37.800 Wp correspondente a 120 módulos de 315 

Wp foram divididos em 03 strings paralelas de 20 módulos em série para cada 

inversor. As grandezas elétricas em função do arranjo e das características dos 

equipamentos selecionados podem ser resumidas na Tabela 06. 
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Tabela 6. Características elétricas do arranjo 

Grandeza elétrica Valor 

Tensão máxima da string 924,00 Vcc 

Tensão da string para operar em MPPT 744,00 Vcc 

Corrente de entrada do inversor 27,03 A 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em função da irradiação média anual no plano de inclinação dos módulos 

correspondente a 5,01 kWh/m².dia, uma taxa de desempenho médio assumida como 

75% e a potência de módulos instalada a partir da definição de configuração do 

arranjo foi possível, a partir da equação 06 a obtenção da energia estimada a ser 

gerada correspondente a 51,88 MWh por ano. Este valor corresponde a um fator de 

capacidade em torno de 16% para uma produtividade total de 1372,58 kWh/kWp ao 

ano. 

 

3.3 Cenário 02 

 

O cenário 02 faz referência a área superior da subestação correspondente a 

aproximadamente 96 m2 disponíveis. Os módulos estão dispostos com uma 

inclinação de 15º em relação a horizontal e um desvio azimutal em relação ao norte 

de 25º para o sentido oeste coincidindo com a orientação da edificação, resultando 

em uma irradiação diária de 4,94 kWh/m², conforme ilustrado na Figura 18. 
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Figura 18. Configuração do arranjo referente ao cenário 02 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Em função da área disponível e das características do arranjo de módulos 

descrita foi possível se obter uma potência de 11,34 kWp a partir da instalação de 36 

módulos com um espaçamento entre fileiras de 0,4 metros divididos em 02 strings 

interligadas em paralelo com 18 módulos cada e conectados a um inversor de 

10.000 W de potência, conforme descrito na Tabela 07. 

 

Tabela 7. Características elétricas do inversor 

Modelo Symo 10.0-3-M 

Eficiência máxima 98,00% 

Eficiência real 97,40% 

Tipo de onda Senoidal pura 

Transformador Não 

Potência nominal 10.000 Wp 

Tensão máxima  1000 Vcc 

Corrente máxima 27 A 

Faixa de tensão MPPT 270...800 Vcc 

Fonte: Elaboração própria 
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Para este arranjo e inversor escolhidos, as grandezas elétricas são 

ilustradas na Tabela 8 para este cenário 

 

Tabela 8. Características elétricas do arranjo 

Grandeza elétrica Valor 

Tensão máxima da string 831,60 Vcc 

Tensão da string para operar em MPPT 669,60 Vcc 

Corrente de entrada do inversor 18,02 A 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Este arranjo resulta em 15,33 MWh gerados ao ano com uma produtividade 

anual total de 1351,64 kWh/kWp resultando em um fator de capacidade igual a 15%. 

 

3.4 Cenário 03 

 

Para este cenário foi considerada a instalação de módulos fotovoltaicos na 

parte superior da cobertura do estacionamento externo. A configuração dos módulos 

consiste na instalação com uma inclinação de 10° em relação a horizontal referente 

a inclinação mínima da cobertura para proporcionar a limpeza pela água da chuva. 

Os módulos estão instalados em duas áreas distintas correspondentes a esta 

cobertura. A primeira área de 200 m² possui com um desvio azimutal em relação ao 

norte de 25°no sentido oeste e a segunda área possui 250 m² e um desvio azimutal 

em relação ao norte de 115° no sentido oeste, conforme mostrado na Figura 19. 
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Figura 19.Configuração do arranjo referente ao cenário 03 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com a área total disponível de cerca de 450 m2, a potência total 

instalada é de 67,73 kW com 215 módulos interligados, conforme ilustrado na Figura 

20. Destes, 95 módulos são conectados a um inversor de 27 kW de potência, 

totalizando para esta configuração 29,93 kWp de potência instalada.O inversor será 

conectado com 05strings em paralelo, onde cada string possui 19 módulos 

interligados em série. Os outros 120 módulos são conectados a dois inversores de 

17,5 kW por meio de 03strings em paralelo em cada inversor em que a string possui 

20 módulos em série, totalizando assim 37,80kWpde potência instalada para esta 

segunda configuração. As características dos inversores utilizados estão descritas 

na Tabela 09. 
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Tabela 9. Características elétricas do inversor 

Modelo Eco 27.0-3-S Symo 17.5-3-M 

Eficiência máxima 98,00% 98,00% 

Eficiência real 97,47% 97,40% 

Tipo de onda Senoidal pura Senoidal pura 

Transformador Não Não 

Potência nominal 27.000 Wp 17.500 Wp 

Tensão máxima 1000 Vcc 1000 Vcc 

Corrente máxima 48 A 33 A 

Faixa de tensão MPPT 580...850 Vcc 200...800 Vcc 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para este arranjo de 95 módulos interligados ao inversor de 27,5 kW, as 

grandezas elétricas principais são ilustradas na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Características do arranjo – configuração 01 

Grandeza elétrica Valor 

Tensão máxima da string 877,80 Vcc 

Tensão da string para operar em MPPT 706,80 Vcc 

Corrente de entrada do inversor 45,05 A 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já para o arranjo de 120 módulos interligados a dois inversores de 17,5 kW 

estas principais grandezas elétricas são mostradas na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Características do arranjo - configuração 02 

Grandeza elétrica Valor 

Tensão máxima da string 924,00 Vcc 

Tensão da string para operar em MPPT 744,00 Vcc 

Corrente de entrada do inversor 27,03 A 

Fonte: Elaboração própria 
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A área da cobertura com desvio azimutal igual a 25° para oeste resulta em 

um índice de irradiação igual a 4,92 kWh/m² ao dia. Já para a área da cobertura com 

desvio azimutal igual a 115° também para oeste resulta em um índice de irradiação 

igual a 4,69 kWh/m² ao dia. Sendo assim para o arranjo com 95 módulos 

correspondente a área da configuração 01 é estimada uma geração anual total de 

40,27 MWh e uma produtividade para o mesmo período considerado de 1345,67 

kWp/kWh. Em relação ao arranjo com 120 módulos a geração estimada de energia 

para o ano é de 48,44 MWh e uma produtividade de 1281,43 kWh/kWp ao ano. O 

fator de capacidade obtida é igual a 15% para ambos os arranjos. 

A Figura 20 ilustra a configuração esquemática dos arranjos descritos para 

os três cenários instalados em conjunto. 

 

Figura 20. Unifilar esquemático da interligação dos arranjos 

Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 12 resume as estimativas de energia, produtividade e o fator de 

capacidade obtido para cada cenário descrito. 

 

Tabela 12. Resumo dos índices de mérito 

Cenário Irradiação 

diária 

(kWh) 

Potência 

instalada 

(kWp) 

Energia 

gerada 

(MWh.ano) 

Produtividade 

(kWp/kWh.ano) 

Fator de 

capacidade 

01 5,01  37,80 51,88 1372,58 16% 

02 4,94 11,34 15,33 1351,64 15% 

03.a 4,92 29,93 40,27 1345,67 15% 

03.b 4,69 37,80 48,44 1281,43 15% 

Fonte: Elaboração própria 
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4 ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Neste capítulo será avaliada a viabilidade, a partir de uma análise financeira, 

de cada cenário que leva em consideração o custo do investimento, de manutenção 

e operação, a parcela de energia estimada de geração concomitante ao consumo e 

aquela disponibilizada como crédito. São demostradas as taxas de retorno 

esperadas bem como o tempo, em anos, de retorno esperado para o investimento. 

Destaca-se que foram adotadas premissas comuns a todos os cenários 

como ajuste da tarifa em função da taxa de inflação, a incidência de impostos como 

a CPMF igual a 29%, a troca dos inversores a cada 07 anos, a degradação anual 

média dos módulos e igual a 0,75% e a parcela de 75% da energia gerada 

simultâneo a energia consumida, correspondendo assim este montante de geração 

concomitante a 100% de custo evitado da tarifa. Para o fluxo de caixa foi 

considerado também, além do custo de investimento, o custo de operação e 

manutenção igual a 1% do valor total do CAPEX. 

Os custos dos equipamentos foram obtidos através do contato direto com 

fornecedores, principalmente referente ao preço de módulos, inversores e estruturas 

metálicas. O custo estimado de cada cenário já considera o custo final de 

implantação. 

 

4.1 Cenário 01 

 

Para o cenário 01, que considera a instalação do sistema fotovoltaico na 

parte superior do prédio e soma uma potência instalada de 37,80 kWp, foram 

estimados os custos de implantação conforme ilustrado na Tabela 13, em função de 

cada equipamento e suas características, resultando em custo final de R$ 5,87 / Wp. 
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Tabela 13. Custo estimado dos equipamentos - cenário 01 

Equipamentos 
Inversor Qtde  
17 kW 2 R$         58.980,00 
Módulo 
315 Wp 120 R$       94.800,00 
Estruturas de fixação 
Fixa no solo  R$       42.300,00 
Engenharia/M.O. montagem/start-up R$         10.570,60 

Cabos cc 
Comprimento 
total (metros) 

Das strings até string box 634,22 R$            4.439,54 
Da string box até o inversor 200 R$            2.250,00 
Cabos ca 
Do Inversor até ponto de conexão 45 R$               328,50 
Demais componentes Qtde 
Conectores MC4 12 R$               114,00 
Disjuntores 2 R$               700,00 
String boxes 3 R$            7.500,00 
Total R$       221.982,64 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tendo em vista que a demanda de energia do prédio supera em mais de 

85% a energia possível de ser gerada em função da área disponível para a 

implantação de um sistema fotovoltaico, optou-se por definir uma parcela da 

demanda a ser atendida. Sendo assim, como uma geração simultânea 

correspondente a 75% da energia gerada atende-se a 5% da demanda média anual 

total do prédio. A Tabela 14 ilustra os valores obtidos ao longo de 25 anos de 

geração do sistema. 
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Tabela 14. Fluxo de caixa previsto - cenário 01 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Como resultado obteve-se uma taxa de retorno de19% e um tempo de 

retorno para este cenário de08 anos. 

 

4.2 Cenário 02 

 

Para o cenário 02, com uma geração média diária de 42,02 kWh, estipulou-

se um atendimento a 2% da demanda total de energia do prédio. Assumindo-se esta 

premissa e os custos dos equipamentos listados na Tabela 15, que resultou em um 

custo final de R$ 6,09 / Wp, foi realizada o fluxo de caixa para 25 anos de operação 

deste sistema conforme mostrado na Tabela 16. 
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Tabela 15. Custo estimado dos equipamentos - cenário 02 

Equipamentos 
Inversor Qtde  
10 kW 2 R$         21.603,00 
Módulo 
315 Wp 36 R$       28.440,00 
Estruturas de fixação 
Fixa no telhado  R$       12.000,00 
Engenharia/M.O. montagem/start-up R$         3.290,98 

Cabos cc 
Comprimento 
total (metros) 

Das strings até string box 80 R$            560,00 
Cabos ca 
Do Inversor até ponto de conexão 45 R$               328,50 
Demais componentes Qtde 
Conectores MC4 4 R$               38,00 
Disjuntores 1 R$               350,00 
String boxes 1 R$            2.500,00 
Total R$       69.110,48 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em função do fluxo de caixa sugerido para o cenário pode-se observar uma 

taxa de retorno de cerca de 12% e um tempo de retorno de 11 anos. 
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Tabela 16. Fluxo de caixa previsto - cenário 02 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 Cenário 03 

 

O cenário 03, que contempla a instalação de um sistema fotovoltaico no teto 

do estacionamento coberto, estima uma geração média de 243 kWh por dia 

atendendo a 5% da demanda total de consumo do prédio. 

Os custos dos equipamentos considerados, resultando em R$ 5,74 / Wp, 

para este cenário são descritos na Tabela 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano CAPEX OPEX Energia 
disponibilizada 

na rede 
(kWh/ano)

Energia 
demanda 
pela rede 
(kWh/ano)

Disponibilidade 

(kWh/ano)

Custo evitado Energia tarifada 

(kWh/ano)

Custo da 

energia anual

Fluxo de Caixa VPL

0 69.110,48-R$         691,10-R$       3.831,89 -423,54 1.200,00 6.223,24R$         229,28-R$            3.244,86R$         66.556,72-R$          58.255,34-R$          
1 -R$                    691,10-R$       3.803,15 -452,28 1.200,00 6.670,69R$         452,28-R$            3.635,68R$         63.612,15-R$          55.678,03-R$          
2 -R$                    691,10-R$       3.774,62 -480,80 1.200,00 7.150,31R$         480,80-R$            4.211,37R$         60.091,89-R$          52.596,84-R$          
3 -R$                    691,10-R$       3.746,31 -509,11 1.200,00 7.664,42R$         509,11-R$            4.879,57R$         55.903,42-R$          48.930,78-R$          
4 -R$                    691,10-R$       3.718,22 -537,21 1.200,00 8.215,49R$         537,21-R$            5.655,11R$         50.939,41-R$          44.585,92-R$          
5 -R$                    691,10-R$       3.690,33 -565,10 1.200,00 8.806,18R$         565,10-R$            6.555,19R$         45.075,32-R$          39.453,24-R$          
6 -R$                    691,10-R$       3.662,65 -592,77 1.200,00 9.439,35R$         592,77-R$            7.599,76R$         38.166,67-R$          33.406,28-R$          
7 18.526,63-R$         691,10-R$       3.635,18 -620,24 1.200,00 10.118,03R$       620,24-R$            8.811,93R$         48.572,47-R$          42.514,20-R$          
8 -R$                    691,10-R$       3.607,92 -647,51 1.200,00 10.845,52R$       647,51-R$            10.218,52R$       39.045,06-R$          34.175,11-R$          
9 -R$                    691,10-R$       3.580,86 -674,57 1.200,00 11.625,31R$       674,57-R$            11.850,59R$       27.885,58-R$          24.407,51-R$          

10 -R$                    691,10-R$       3.554,00 -701,42 1.200,00 12.461,17R$       701,42-R$            13.744,15R$       14.832,53-R$          12.982,52-R$          
11 -R$                    691,10-R$       3.527,35 -728,08 1.200,00 13.357,13R$       728,08-R$            15.940,96R$       417,32R$               365,27R$               
12 -R$                    691,10-R$       3.500,89 -754,53 1.200,00 14.317,51R$       754,53-R$            18.489,38R$       18.215,60R$          15.943,63R$          
13 -R$                    691,10-R$       3.474,64 -780,79 1.200,00 15.346,94R$       780,79-R$            21.445,48R$       38.969,98R$          34.109,39R$          
14 18.526,63-R$         691,10-R$       3.448,58 -806,85 1.200,00 16.450,38R$       806,85-R$            24.874,24R$       44.626,48R$          39.060,37R$          
15 -R$                    691,10-R$       3.422,71 -832,71 1.200,00 17.633,17R$       832,71-R$            28.850,92R$       72.786,29R$          63.707,91R$          
16 -R$                    691,10-R$       3.397,04 -858,38 1.200,00 18.900,99R$       858,38-R$            33.462,75R$       105.557,94R$        92.392,07R$          
17 -R$                    691,10-R$       3.371,56 -883,86 1.200,00 20.259,97R$       883,86-R$            38.810,81R$       143.677,64R$        125.757,24R$        
18 -R$                    691,10-R$       3.346,28 -909,15 1.200,00 21.716,66R$       909,15-R$            45.012,19R$       187.998,72R$        164.550,31R$        
19 -R$                    691,10-R$       3.321,18 -934,25 1.200,00 23.278,09R$       934,25-R$            52.202,53R$       239.510,15R$        209.636,90R$        
20 -R$                    691,10-R$       3.296,27 -959,15 1.200,00 24.951,79R$       959,15-R$            60.539,01R$       299.358,06R$        262.020,18R$        
21 18.526,63-R$         691,10-R$       3.271,55 -983,88 1.200,00 26.745,82R$       983,88-R$            70.203,66R$       350.343,98R$        306.646,81R$        
22 -R$                    691,10-R$       3.247,01 -1.008,41 1.200,00 28.668,85R$       1.008,41-R$         81.407,40R$       431.060,27R$        377.295,64R$        
23 -R$                    691,10-R$       3.222,66 -1.032,77 1.200,00 30.730,14R$       1.032,77-R$         94.394,49R$       524.763,66R$        459.311,74R$        
24 -R$                    691,10-R$       3.198,49 -1.056,94 1.200,00 32.939,63R$       1.056,94-R$         109.447,91R$     633.520,46R$        554.503,68R$        
25 -R$                    691,10-R$       3.174,50 -1.080,92 1.200,00 35.307,99R$       1.080,92-R$         126.895,39R$     759.724,75R$        664.966,96R$        
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Tabela 17. Custo estimado dos equipamentos - cenário 03 

Equipamentos 
Inversor Qtde  
27 kW 1 R$         40.500,00 
17,5 kW 2 R$         58.980,00 
Módulo 
315 Wp 215 R$       169.850,00 
Estruturas de fixação 
Fixa no telhado  R$       66.500,00 
Engenharia/M.O. montagem/start-up R$         18.588,30 

Cabos cc 
Comprimento 
total (metros) 

Das strings até string box 1.1110 R$            7.770,00 
Da string box até o inversor 30 R$            337,50 
Cabos ca 
Do Inversor até ponto de conexão 45 R$               328,50 
Demais componentes Qtde 
Conectores MC4 20 R$               190,00 
Disjuntores 3 R$               1.050,00 
String boxes 10 R$            25.000,00 
Total R$       389.031,30 

Fonte: Elaboração própria 

 

Considerando o custo evitado e a energia tarifada foi obtido o fluxo de caixa 

para o cenário descrito conforme representa a Tabela 18. 

 

Tabela 18. Fluxo de caixa previsto - cenário 03 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Foi obtido, para este cenário, uma taxa de retorno referente a 11% e um 

tempo de retorno de investimento referente a 11 anos. 

Por último, considerando-se a instalação e operação simultânea de todos os 

sistemas atendendo a 12% da demanda da energia total do prédio, foi obtido o fluxo 

de caixa ilustrado na Tabela 19. 

 

Tabela 19. Fluxo de caixa previsto para o sistema completo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O sistema fotovoltaico conectado à rede interligada do prédio com um custo 

de investimento de R$ 680.124,42 e uma energia média gerada diariamente de 

427,18 kWh, resultou em uma taxa de retorno de 15% e um tempo de retorno do 

investimento total de 09 anos. A Tabela 20 resume os resultados da análise 

econômica-financeira feita para os 03 cenários. 

 

Tabela 20. Resumo dos indicadores econômicos 

Cenário Custo de 

implantação 

(R$/Wp) 

Potência 

instalada 

(kWp) 

Energia 

gerada 

(MWh.ano) 

TIR Payback 

01 5,87 37,80 51,88 19% 08 anos 

02 6,09 11,34 15,33 12% 11 anos 

03 5,74 67,73 88,71 11% 11 anos 

1+2+3 5,82 116,87 155,92 15% 09 anos 

Fonte: Elaboração própria 
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5 CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 

Considerando as estimativas de geração de energia anual para os três 

cenários igual a 155,92 MWh, onde juntos atendem cerca de 12% da demanda total 

de consumo de energia elétrica do prédio com 116,87 kWp de potência instalada a 

partir de um custo de implantação de R$ 680.124,42mostrou-se viável em virtude de 

uma taxa de atratividade, em torno de 15%, e uma tempo para o retorno de 

investimento, aproximadamente 09 anos. Ressalta-se que, por ser um prédio 

comercial, a tarifa de energia é diferenciada e mais barata que a residencial e é em 

considerando esta tarifa que se observa boa parte do consumo de energia, cerca de 

75% da demanda total. 

Tendo como perspectiva de avaliação somente a análise econômica 

financeira outros investimentos e aplicações financeiras se mostram mais atrativas 

considerando, por exemplo, a taxa Selic do presente momento de 14,5% ao ano. 

Destaca-se que as estimativas foram realizadas considerando o cenário 

brasileiro atual, período tanto econômico como político conturbado que promove 

instabilidade e consequentemente aumentando incertezas que provocaram 

variações cambias e aumentam significativamente o custo dos equipamentos 

importados que refletem cerca de 80% do custo total de implantação. 

O estudo feito de forma separada para cada cenário permite avaliar 

individualmente a possibilidade de implantação gradativa e parcial das soluções em 

função da energia gerada e seu respectivo custo de implantação devido a 

característica modular que o sistema fotovoltaico possui. 

Observando-se o cenário 01, por exemplo, obteve-se uma taxa de 

atratividade de 19% e um tempo de retorno de 08 anos, caracterizando assim o 

resultado de maior vantagem em comparação aos cenários traçados devido ao seu 

custo de implantação ser significativamente menor mesmo que a energia gerada 

atenda somente a 5% do consumo total do prédio. 

Para o estudo proposto, o principal benefício de hoje da implantação de um 

sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica de um prédio comercial seria obtido 

em virtude do fortalecer em relação ao seu posicionamento na área de 

desenvolvimento em projetos de energias renováveis. Por ser uma empresa de 

engenharia já consolidada no mercado a implantação do sistema fotovoltaico 
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poderia trazer uma visibilidade positiva e pioneira agregando ainda mais ao conceito 

de edificação sustentável uma vez que o prédio já possui o selo LEED GOLD. 

O crescimento da geração distribuída, tem forte influência de políticas 

públicas adotadas para o contexto considerados, seja por exemplo no modelo de 

tarifação adotado, no estímulo à indústria interna ou na isenção de impostos. Ao 

mesmo tempo que a falta de planejamento e estratégias que visam fomentar este 

segmento pode postergar a viabilidade do uso abrangente e de forma difundida da 

geração distribuída. 

Sugere-se, quando oportuno, uma revisão dos custos de implantação devido 

possíveis alterações das premissas consideradas para os cenários estudados. Um 

aumento de fábricas de módulos fotovoltaicos dentro do Brasil que aumentem a 

oferta, uma maior estabilidade política e econômica brasileira, a isenção de impostos 

como o ICMS, que hoje já é praticada em 18 estados mais o Distrito Federal para a 

geração distribuída fotovoltaica, aumento da tarifa de energia cobrada, uma revisão 

da normativa número 482 da ANEEL que modifique os critérios da permuta de 

créditos, alteram sensivelmente a viabilidade de implantação dos sistemas. 

E ainda, alterações construtivas do prédio ou até de edificações adjacentes 

devem ser consideradas e avaliados seus impactos na geração de energia de cada 

cenário, podendo alterar estas estimativas. 
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