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RESUMO 
 
 
O propósito deste trabalho é analisar o potencial e as especificações do projeto de 
geração baseadas em módulos fotovoltaicos instalados em uma residência com 
ligação a rede elétrica convencional na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do 
Sul, analisando as discrepâncias dos valores de geração planejado e real. A 
população mundial tem crescido progressivamente nos últimos anos, resultando em 
um consumo maior de combustíveis e energia elétrica. Com o crescimento dos 
níveis de emissão de dióxido de carbono e o esgotamento das reservas energéticas 
devido ao uso predominante das fontes de origem fóssil na sociedade atual, a busca 
por projetos denominados eco-friendly tem se intensificado, e a utilização de fontes 
de energias alternativas vem ganhando espaço no mercado, como a energia solar. 
O aproveitamento de energia solar fotovoltaica tem evoluído vigorosamente no 
mundo. As principais causas deste desenvolvimento são o amadurecimento da 
tecnologia aliada com maior conscientização ambiental da população e a queda de 
preço devido a incentivos fiscais e políticos. No Brasil, além da energia solar ter se 
mostrado bastante rentável, ela surge como uma alternativa à geração a partir de 
grandes usinas hidroelétricas, que têm sido muito contestadas nos últimos anos em 
função dos problemas socioambientais que as mesmas geram. Este trabalho 
apresenta aplicações de energia solar, a partir de um projeto fotovoltaico conectado 
à rede de distribuição de energia elétrica, e visa estudar o investimento, bem como 
as variáveis de viabilidade econômica da aplicação de painéis solares em uma 
residência unifamiliar que utiliza em média 340 kWh mensal, localizada no município 
de Novo Hamburgo, RS. Os índices financeiros, como Valor Presente Líquido, Taxa 
Interna de Retorno e Índice de Lucratividade, são calculados neste trabalho e 
apontam a viabilidade do investimento, porém os valores encontrados neste trabalho 
têm uma variação de aproximadamente 50% do planejamento de atratividade feito 
pela empresa da instalação. O payback proposto pela empresa contratada era de 4 
anos e 2 meses, enquanto o estimado neste projeto é de 8 anos e 8 meses. Já o 
lucro planejado no período de 20 anos era de aproximadamente R$ 170.000, e o 
estimado neste trabalho foi de R$ 80.000. Conclui-se que mesmo que o projeto solar 
fotovoltaico do estudo de caso seja financeiramente viável, ele não é atrativo frente 
ao que foi proposto pela empresa contratada. 
 
 
Palavras-Chave: Sistema Fotovoltaico. Energia Elétrica. Comparativo. Análise de 
investimento. Payback. 
 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this work is to analyze the potential and the specifications of the 
generation project based on photovoltaic modules installed in a residence with 
connection to the conventional electric grid in the city of Novo Hamburgo, Rio Grande 
do Sul, analyzing the discrepancies of the planned and actual generation values . 
The world's population has been growing steadily in recent years, resulting in 
increased consumption of fuels and electricity. With increasing levels of carbon 
dioxide emissions and depletion of energy reserves due to the predominant use of 
fossil sources in today's society, the search for eco-friendly projects has intensified, 
and the use of alternative energy sources has been gaining market share, such as 
solar energy. The use of solar photovoltaic energy has evolved vigorously in the 
world. The main causes of this development are the maturation of technology allied 
with greater environmental awareness of the population and the fall in prices due to 
fiscal and political incentives. In Brazil, besides being very profitable, it emerges as 
an alternative to generation from large hydroelectric power plants, which have been 
much challenged in recent years due to the socio-environmental problems they 
generate. This work presents solar energy applications, from a photovoltaic project 
connected to the electricity distribution network, and aims to study the investment, as 
well as the variables of economic viability of the application of solar panels in a single 
family dwelling that uses on average 340 kWh monthly, located in the municipality of 
Novo Hamburgo, RS. The financial ratios, such as Net Present Value, Internal Rate 
of Return and Profitability Index, are calculated in this paper and indicate the 
feasibility of the investment, however the values found in this work have a variation of 
approximately 50% of the attractiveness planning done by the company. installation. 
The payback proposed by the contracted company was 4 years and 2 months, while 
the estimated amount of this project is 8 years and 8 months. The estimated profit in 
the 20-year period was approximately R $ 170,000, and the estimate in this work was 
R $ 80,000. It is concluded that even if the photovoltaic solar project of the case 
study is financially feasible, it is not attractive compared to what was proposed by the 
contracted company. 

 
 

Keywords: Photovoltaic System. Electricity. Comparative. Investment analysis. 
Payback.
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1 INTRODUÇÃO 
 

Seguindo o desenvolvimento de novas tecnologias e a tendência dos países 

desenvolvidos, o Brasil, em especial no setor industrial, está aumentando 

significativamente a utilização de equipamentos elétricos, resultando em crescimento 

na demanda de energia elétrica nas últimas décadas. De acordo com a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), em janeiro de 2019 houve um 

crescimento de 7,0% no consumo e na geração de energia em comparação com o 

mesmo período do ano anterior, totalizando 64.360 MW médios. Neste mesmo 

período, houve um crescimento de 24,9% na geração das usinas eólicas, e redução 

de 21,7% na geração das usinas termelétricas. Ademais, a maior parte da 

eletricidade produzida no Brasil é de origem hidráulica, e devido às suas as 

inconstâncias pluviométricas, faz-se necessário diversificar a matriz energética, 

investindo em fontes de energia alternativa para atender a demanda. 

Outro ponto importante é que, antes dos anos 90, o Sistema Elétrico de 

Potência (SEP) brasileiro era responsável por entregar unidirecionalmente energia 

elétrica das usinas de grande porte aos consumidores, passando pelos estágios de 

geração, transmissão e distribuição. Após esse período, o sistema elétrico de 

potência adaptou-se, devido à introdução do conceito de Geração Distribuída (GD), 

a qual é definida por um número maior de pequenos geradores de energia 

complementando a geração das usinas de grande porte. (ALVES, 2016)  

Neste panorama, a demanda de energia está crescendo em conjunto com a 

redução da oferta de combustíveis convencionais. A iminente preocupação com a 

degradação do meio ambiente impulsiona a comunidade cientifica a desenvolver 

fontes alternativas de energia, que produzam baixo impacto ambiental (PEREIRA, 

2006). 

Perante esse contexto, tornou-se mais viável a implantação de pequenas 

centrais geradoras, ocasionando a disponibilidade de energia próxima ao 

consumidor, o uso de novas tecnologias sustentáveis (eólica, solar, entre outras), 

serviços em pontos isolados do sistema de transmissão, possibilidade de produção 

em pequena escala e descentralização do impacto ambiental, ampliando também a 

matriz energética. 

Devido à localização intertropical da maior parte do país, o Brasil tem uma 

grande disponibilidade de energia solar a ser utilizada. Com a diminuição dos 
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impostos sobre os sistemas fotovoltaicos, espera-se que haja um aproveitamento 

cada vez maior da energia proveniente do Sol, por ser uma matéria prima limpa, 

abundante, renovável e sem custos financeiros. 

O presente trabalho discorre sobre o perfil e o rendimento de um sistema de 

energia solar instalado em uma residência unifamiliar na cidade de Novo Hamburgo, 

Rio Grande do Sul. Serão apresentadas as especificações do projeto de geração 

baseada em módulos fotovoltaicos e análises financeiras de retorno como valor 

presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR) e Payback. Contudo, como 

ponto central do trabalho, será apresentada uma análise do rendimento do sistema e 

das discrepâncias dos valores de geração planejado e real. 

O estudo elaborado está apresentado em cinco capítulos para melhor 

compreensão do conteúdo. No primeiro capítulo a temática é introduzida, 

apresentando os princípios norteadores do trabalho. O capítulo dois traz uma 

introdução sobre informações de dados solarimétricos, o conteúdo técnico do 

trabalho, com base teórica para compreensão do funcionamento do sistema de 

aproveitamento da radiação e os principais componentes desta categoria, à parte 

legal de implantação dos processos de ligação à rede pública de distribuição, e 

aborda também os cálculos dos indicadores para análise de viabilidade econômica 

do projeto, bem como a lucratividade do mesmo. O capítulo três é dedicado a 

apresentação de dados do perfil de consumo, bem como as especificações técnicas 

do projeto fotovoltaico do estudo de caso. Por fim, nos capítulos quatro e cinco, o 

trabalho apresenta os resultados e as considerações que finalizam o estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 SOL E RADIAÇÃO SOLAR 

2.1.1 Sol 

O Sol é uma fonte inexaurível de energia, tanto na forma de calor quanto na 

forma de luz, considerando a temporalidade da espécie humana. Estima-se que a 

energia do Sol que chega à Terra é da ordem de 15x1015 MWh por ano, o que 

equivale a 10 mil vezes o consumo mundial de energia no mesmo período 

(GREENPRO, 2004). Além disso, a energia da estrela, em formas de ondas 

eletromagnéticas, se propaga em uma velocidade aproximada de 300.000 km/s e 

leva em torno de 9 minutos para chegar até a Terra. 

A densidade do sol é estimada em aproximadamente 1,4 vezes a densidade da 

água. Já a temperatura da superfície é de 5777 K, e a do seu centro é estimada 

entre 8×106 e 40×106 K. Efetivamente, o Sol é um contínuo reator de fusão nuclear 

constituído por gases que são retidos por forças gravitacionais. Diversas são as 

reações de fusão que suprem a energia irradiada pelo Sol. Destas, a mais 

importante, é o processo no qual quatro prótons de hidrogênio se combinam para 

formar um núcleo de hélio. Como a massa do núcleo de hélio é menor do que a 

massa dos quatro prótons, esta fração de massa que não foi utilizada para formar o 

núcleo de hélio é convertida e liberada em forma de energia (DUFFIE; BECKMAN, 

2013). 

Dessa forma, o Sol irradia energia para todas as direções e uma pequena 

fração atinge a Terra, aquecendo-a e controlando o sistema climático global 

(HAMILTON, 1997).  

 

2.1.2 Radiação Solar 

A expressão “radiação solar” é utilizada genericamente e pode ser referenciada 

em relação de fluxo de potência, denominado de irradiância solar, ou em termos de 

energia por unidade de área, denominado de irradiação solar.  

Segundo o Ministério de Minas e Energia, devido ao Brasil estar situado 

próximo à linha do Equador, a taxa de radiação solar foi estimada em mais de 

140.000 MW, um dos mais altos do mundo. Este valor representa 50% a mais do 

que a quantidade total de energia consumida no Brasil. 
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Para comparação, a área mais ensolarada da Alemanha possui um índice 

menor de radiação solar que a média do Brasil, em torno de 1.3 MWh/m².ano, 

enquanto o Brasil varia de 1.2 a 2.4 MWh/m².ano. Entretanto, a Alemanha destaca-

se por possuir cerca de três vezes a potência da Usina de Itaipu instalada em 

energia fotovoltaica, 41.200 MW. Tal conjuntura mostra o grande potencial de 

geração através de energia solar no país. 

Três fatores principais são determinantes em relação à quantidade de radiação 

solar incidente sobre o topo da atmosfera terrestre: o período do ano, o período do 

dia e a latitude. Na figura 1 é apresentado o potencial do país, bem como por 

estados e regiões. O valor máximo de irradiância nacional (6.5 kWh/m².dia) ocorre 

no norte, e o menor é no sul, com 4,25 kWh/m².dia, o que ainda é um valor 

considerável uma vez que países que são referencia em investimento e produção de 

energia solar não tem um valor tão expressivo de irradiância quanto o do sul do 

Brasil.  

Figura 1 - Incidência de sol no Brasil 

 

Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2006) 
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Uma parcela da radiação solar que chega a Terra colide com a atmosfera e 

com as nuvens, e retorna para o espaço. Outra parte da radiação solar, que chega a 

superfície terrestre e incide sobre uma superfície coletora para geração de energia, é 

constituída por uma componente direta e por uma componente difusa, tal como 

ilustrado na Figura 2. 

A radiação difusa é aquela procedente de todas as direções e que atinge a 

superfície após sofrer disseminação pela atmosfera terrestre. Destaca-se que ainda 

que mesmo que o dia esteja totalmente sem nuvens, pelo menos 20% da radiação 

que atinge a superfície é difusa. Já em um dia totalmente nublado, não há radiação 

direta, e 100 % da radiação é difusa. Já a radiação direta é a quantidade de radiação 

solar que transpassa a atmosfera terrestre sem modificar a direção original. 

Figura 2 - Representação esquemática das componentes constituintes da radiação 

global incidente numa superfície 

 

 

Fonte: Instituto Dom Luiz - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2016) 

De acordo com a CEPEL – CRESESB (2014), “as relações geométricas entre 

os raios solares, que variam de acordo com o movimento aparente do Sol e a 

superfície terrestre, são descritas através de vários ângulos”, que estão 

apresentados a seguir, e demonstrados nas Figuras 3 e 4: 

 Ângulo Zenital ( ): ângulo formado entre os raios do Sol e a vertical 

local (Zênite); 

 Altura ou Elevação Solar (α): ângulo compreendido entre os raios do 
Sol e a projeção dos mesmos sobre o plano horizontal (horizonte do 
observador); 

 Ângulo Azimutal do Sol ( ): também chamado azimute solar, é o 

ângulo entre a projeção dos raios solares no plano horizontal e a direção 
Norte-Sul (horizonte do observador). O deslocamento angular é tomado a 
partir do Norte (0°) geográfico, sendo, por convenção, positivo quando a 
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projeção se encontrar à direita do Sul (a Leste) e negativo quando se 
encontrar à esquerda (a Oeste); 

-180º  +180º 

 Ângulo Azimutal da Superfície (γ): ângulo entre a projeção da normal 
à superfície no plano horizontal e a direção Norte-Sul. Obedece às mesmas 
convenções do azimute solar;  

 Inclinação da superfície de captação (β): ângulo entre o plano da 
superfície em questão e o plano horizontal;  

 Ângulo de incidência (θ): ângulo formado entre os raios do Sol e a 
normal à superfície de captação. (CEPEL – CRESESB, 2014) 
 
 

Figura 3 - Relações geométricas entre os raios solares a superfície terrestre 

 

Fonte: CEPEL-CRESESB (2014) 

 

Figura 4 - Outras relações geométricas entre os raios solares a superfície terrestre 

 

Fonte: CEPEL-CRESESB (2014) 
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De acordo com Ayoade (1996), o balanço de radiação é “a diferença entre a 

quantidade de radiação que é absorvida e emitida por um dado corpo ou superfície”. 

Devido ao fato de que durante o dia a Terra absorve calor proveniente do Sol, seu 

balanço de radiação na superfície terrestre é positivo, diferentemente da noite, onde 

ela emite calor, o balanço é negativo. 

O autor ainda aponta uma equação para se calcular o balanço de radiação, 

apresentada pela equação 1. 

 

  (1) 

 

Onde  é o balanço de radiação líquida; é a soma entre a radiação 

direta e difusa incidente sobre a superfície da Terra;  é o albedo superficial;  é a 

radiação terrestre; e  é a contra-radiação da atmosfera. 

 
2.1.3 Aproveitamento Solar Fotovoltaico 

A crise energética de 1973 estimulou a renovação e ampliação do interesse na 

aplicação da energia solar, porém o custo das células utilizadas em explorações 

espaciais era extremamente elevado, tornando esse tipo de tecnologia inviável para 

uso terrestre. (GOETZE, 2017) 

 

No final da década de 90, com um forte compromisso com a redução de 
CO2, conforme previsto pelo Protocolo de Kyoto, políticas de governo foram 
criadas na Alemanha e no Japão resultando em aumentos substanciais no 
desenvolvimento dessa tecnologia e consequentemente do mercado da 
energia solar. (GOETZE, 2017). 
 

 

A Figura 5 expõe o processo da capacidade instalada de energia solar 

fotovoltaica mundial. Nota-se o crescimento exponencial do século 21, 

principalmente a partir de 2012. 
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Figura 5 – Evolução da capacidade instalada de Energia Solar Fotovoltaica Mundial 

 

Fonte: EPIA (2017). APAC – Ásia e Pacifico, MEA - Oriente Médio e África e RoW – Resto do Mundo 

A energia solar fotovoltaica é uma das formas de aproveitar a energia solar. A 

energia é gerada a partir do efeito fotoelétrico que ocorre nas células fotovoltaicas. 

De acordo com a CRESESB: 

 

Estas células são componentes optoeletrônicos que convertem diretamente 
a radiação solar em eletricidade. São basicamente constituídas de materiais 
semicondutores, sendo o silício o material mais empregado. (2006) 

 

2.2 PROGRAMAS DE INCENTIVOS 
 

Os países com maior crescimento da energia solar fotovoltaica são aqueles 

nos quais a política pública contribui através de grandes incentivos fiscais, 

mostrando a sua importância para o encorajamento de implantações de projetos de 

aproveitamento solar. De acordo com Ministério da Economia, no Brasil os 

desencadeadores do crescimento do uso de energia solar são a forte redução nos 

preços dos projetos e equipamentos, e as diversas propostas de melhoria fiscais e 

regulatórias que podem impactar o setor.  

 

2.2.1 Resolução Normativa ANEEL 482/2012 

Em 2012, foi instituído o marco inicial para o aproveitamento solar em geração 

distribuída no Brasil, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
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estabeleceu a Resolução Normativa n° 482, objetivando reduzir as barreiras para a 

conexão de pequenas centrais geradoras na rede de distribuição. A normativa rege 

o sistema de compensação que permite que a energia produzida por painéis 

fotovoltaicos em uma unidade consumidora possa ser injetada na rede gerando 

créditos. Esses créditos podem ser utilizados para abater o consumo de energia da 

unidade consumidora nos horários em que não estiver sendo produzido. De acordo 

com a ANEEL, suas principais definições são: 

 

 Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base 
em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, 
conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por 
meio de instalações de unidades consumidoras. 

 Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW e que utilize 
fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou 
cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na 
rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

 Sistema de compensação tarifária: Esse sistema permite que a 
energia excedente gerada pela unidade consumidora com micro e 
minigeração seja injetada na rede da distribuidora. Dessa forma, a rede de 
distribuição funciona como um banco de baterias, permitindo que a energia 
seja aproveitada posteriormente. Ressalta-se que para consumidores 
conectados em alta tensão (grupo A), ainda que a energia injetada na rede 
seja superior ao consumo, o consumidor deverá pagar a fatura referente à 
demanda contratada. (2012) 

 
 

2.2.2 Programa de desenvolvimento de geração distribuída (ProGD) 

O Programa de desenvolvimento de geração distribuída (ProGD) foi 

lançamento em 2016, com estimativa de que até 2030 sejam investidos R$ 100 

bilhões. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o seu objetivo é “ ampliar e 

aprofundar as ações de estímulo à geração de energia pelos próprios consumidores, 

com base nas fontes renováveis de energia (em especial a solar fotovoltaica)”.  

Os principais mecanismos do programa são criação de linhas de crédito e 

financiamento, geração compartilhada, isenção de ICMS e PIS/Cofins, extensão do 

prazo de utilização dos créditos com a sobra de energia. 

 

2.3 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Um sistema fotovoltaico é composto basicamente por um bloco gerador, um 

bloco de condicionamento de potência e, facultativamente, um bloco de 

armazenamento, tal como descrito abaixo: 
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a) Bloco gerador: os arranjos fotovoltaicos formados por módulos 
fotovoltaicos em diferentes modos, o cabeamento elétrico que os conjugam 
e uma estrutura que serve de suporte.  
b) Bloco de condicionamento de potência: conversores CC-CC, seguidor 
de ponto de potência máxima (SPPM1), inversores, controladores de carga 
(se houver armazenamento) e outros dispositivos de proteção, supervisão e 
controle.  
c) Bloco de armazenamento: baterias e/ou outras formas de 
armazenamento. (CRESESB, 2006). 

 
 

 Nesta seção serão introduzidos os componentes de um sistema fotovoltaico e 

as suas possíveis configurações. Um sistema de aproveitamento de energia solar 

pode ser conectado (on-grid) à rede elétrica pública, pode ser um sistema isolado 

(off-grid), sem acesso a rede pública, ou um sistema híbrido, o qual mescla as 

características de sistemas on- e off-grid. 

Neste trabalho, o sistema escolhido é o conectado a rede, visto a insegurança 

do armazenamento da energia em baterias, e os custos envolvidos com o bloco de 

armazenamento de modo totalmente off-grid. 

 

2.3.1 Sistema conectado a rede 

Esse tipo de sistema, também conhecido como sistema on-grid, dispensa o uso 

de acumuladores, pois a energia produzida pode ser consumida diretamente pela 

unidade consumidora, ou ser destinada a rede quando a geração é superior ao 

consumo no imóvel. 

Além disso, quando o consumo for maior do que a geração, utiliza-se a energia 

da rede. De certa maneira, a rede elétrica externa funciona como um amplo banco 

de baterias, fornecendo a energia armazenada em horas de maior demanda, e 

armazenando quando há excedente de energia.  

Desta forma, se o proprietário gerar mais energia do que ele consumir, a 

concessionária converte-a em créditos, de acordo com a resolução normativa da 

ANEEL (482/2012).  
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Figura 6 – Diagrama representativo do sistema conectado 

 

Fonte: ALVES (2016)  

 

2.3.2 Sistemas isolados da rede 

Nesse tipo de sistema, também conhecido como off-grid ou autônomo, a 

energia gerada abastece diretamente os aparelhos elétricos. No caso de geração 

uma quantidade de energia excedente, o sistema conta com uma unidade de 

armazenamento, como um banco de baterias, não necessitando de conexão com a 

rede pública de energia.  

 

Figura 7 – Diagrama representativo do sistema conectado 

 

Fonte: ALVES (2016) 

 

2.3.3 Células e módulos fotovoltaicos 

De acordo com a NBR 5410 (2012), o módulo fotovoltaico é uma unidade 

básica formada por um conjunto de células fotovoltaicas interligadas eletricamente e 

encapsuladas, com o fim de gerar energia elétrica. 
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2.3.3.1 Célula Fotovoltaica 

Em 1839, o físico francês, Alexandre Edmond Becquerel, descobriu o efeito 

fotoelétrico, pois ele constatou uma diferença de potencial nas pontas de um suporte 

de célula eletroquímica, por efeito da incidência de luz. Assim, são necessárias 10, 

50, ou 100 células interligadas em série para montar um painel fotovoltaico (módulos 

fotovoltaicos), as quais são interligadas em conjunto a fim de se obter níveis de 

tensão e corrente de projeto (MANUAL DA ENGENHARIA PARA SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS, 2016). 

De acordo com o Tutorial de Energia Solar Fotovoltaica da CRESESB:  

 

O semicondutor mais usado é o silício. Seus átomos se caracterizam por 
possuírem quatro elétrons que se ligam aos vizinhos, formando uma rede 
cristalina. Ao adicionarem-se átomos com cinco elétrons de ligação, como o 
fósforo, por exemplo, haverá um elétron em excesso que não poderá ser 
emparelhado e que ficará "sobrando", fracamente ligado a seu átomo de 
origem. Isto faz com que, com pouca energia térmica, este elétron se livre, 
indo para a banda de condução. Diz-se assim, que o fósforo é um dopante 
doador de elétrons e denomina-se dopante n ou impureza n. (2008). 

 

 

 Importante também ressaltar que cada célula solar possui uma camada de 

material do tipo N, e outra do tipo P, e ambas são eletricamente neutras. Porém, ao 

serem conectadas na junção PN, cria-se um campo elétrico, com a movimentação 

dos elétrons livres do tipo N para ocupar os vazios do tipo P. Desta forma, se a 

junção PN for exposta a fótons com energia maior que o gap, terá a geração de 

pares elétron-lacuna. Porém, se a geração desses pares ocorrer em uma região 

onde o campo elétrico é diferente de zero, as cargas serão aceleradas, gerando uma 

corrente através da junção. Devido a este deslocamento de cargas origina-se uma 

diferença de potencial, o qual é denominado Efeito Fotovoltaico. Por meio de um 

condutor inserido nos terminais da célula, gera-se um fluxo de elétrons, e, enquanto 

a luz incidir na célula, o fluxo irá se manter e cada célula gerará uma tensão. 

Todavia, ressalta-se que a célula não armazena energia ela apenas mantém o fluxo 

de elétrons enquanto houver luz e esse é diretamente proporcional à incidência de 

luz (ALVES, 2016). Este processo é ilustrado na Figura 8.  
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Figura 8 - Representação de uma célula fotovoltaica 

 

Fonte: GHENSEV (2006) 

 

As células fotovoltaicas, em sua maioria, utilizam o silício como matéria prima, 

o qual pode ser composto de cristais monocristalinos, policristalinos ou de silício 

amorfo. A tabela 1 apresenta um comparativo entre as eficiências de cada uma das 

tecnologias citadas. 

 

Tabela 1 - Eficiência de conversão de algumas tecnologias de células solares 

 

Tipo de Célula 

Eficiência (%) 

Teórica Laboratório Comercial 

Silício Monocristalino 30,0 24,7 12 a 14 

Silício Policristalino 25,0 19,8 11 a 13 

Silício Amorfo 13,0 4 a 7 3 a 5 

Fonte: Atlas de energia elétrica do Brasil. Brasília (2002). 

 

2.3.3.2 Módulo Fotovoltaico 

Segundo a NBR 5410 (2012), o módulo fotovoltaico é uma unidade básica 

formada por um conjunto de células fotovoltaicas, interligadas eletricamente e 

encapsuladas, com o fim de gerar energia elétrica.  
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A face do módulo que recebe radiação solar é coberta por um material 
transparente, tipicamente vidro temperado, plástico ou resina de silicone. Os 
lados restantes são cobertos com materiais planos que fornecem proteção 
para os módulos. Por fim é instalada uma estrutura metálica para facilitar a 
montagem, normalmente composta por alumínio anodizado. A Figura 9 
ilustra o corte de um módulo fotovoltaico. (CRUZ, 2009) 

 

Figura 9 - Corte de um módulo fotovoltaico 

 

Fonte: PRIEB (2002) 

  

Para o dimensionamento dos painéis de um projeto, é necessário analisar a 

tecnologia empregada no silício, a área disponível para instalação, o tipo de 

superfície, durabilidade e estabilidade desejada. Além disso, deve-se atentar às 

correntes e tensão dos painéis adequados para a unidade consumidora. 

 

2.3.4 Inversores 

O equipamento inversor é fundamental para o bom funcionamento do sistema 

fotovoltaico. É o dispositivo eletrônico responsável por converter a forma de onda 

gerada por uma fonte de energia elétrica de corrente contínua (CC) em corrente 

alternada (CA) com uma frequência de 60 Hz, de acordo com a Lei nº 4.454. Isso é 

possível devido ao uso de dispositivos semicondutores que chaveiam a entrada CC, 

fazendo com que o inversor produza uma saída CA de frequência determinada. Em 

sistemas fotovoltaicos ligados a rede elétrica pública, os inversores são conhecidos 

como grid-tie, cujo diferencial é o maior controle sobre a tensão, fase e frequência, 

sincronizando o sistema fotovoltaico com a rede elétrica de uma forma segura e 

confiável. 
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Esses componentes também garantem que o sistema opere somente quando 

os valores de tensão e frequência da rede estejam dentro da faixa de regime 

nominal de operação, garantindo que o sistema desligue com a falta de energia da 

rede ou religue com o retorno da mesma. Tal função garante que o sistema não 

injete energia quando a rede é desligada para uma manutenção (ABB GROUP, 

2016). 

Mesmo em unidades consumidoras trifásicas, em geral os inversores são 

ligados a uma das fases. Por questões de segurança de manutenção da rede, caso 

qualquer uma das fases seja desligada (não só a fase ligada), os inversores cessam 

a produção de energia elétrica a partir dos módulos fotovoltaicos. (MANUAL DE 

ENGENHARIA PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, 2016). 

Os inversores tradicionais podem gerenciar um grande número de painéis 

solares ligados em série, dependendo da sua potência. Devido aos seus 

componentes, normalmente eles permitem a conexão de um bloco de 

armazenamento para utilização off-grid ou como backup da rede pública. Suas 

dimensões normalmente são comparáveis às de um aquecedor a gás, o que requer 

um espaço adequado e protegido. A desvantagem no seu uso está no fato das 

placas solares serem ligadas em série. Assim, caso alguma placa não gere 

eletricidade, nenhuma placa poderá gerar para o sistema. 

Desde o final de 2017, estão disponíveis para os consumidores brasileiros os 

microinversores. Esta tecnologia é relativamente nova e ainda está em 

aperfeiçoamento. Um microinversor é um inversor solar grid-tie miniaturizado, 

dimensionado para atender painéis solares individualmente ou em pequeno número. 

A principal vantagem de se utilizar microinversores é que as placas geram 

energia em paralelo, mesmo com todos os microinversores interligados e 

sincronizados pela rede, através de uma ou mais fases. Visto que as placas podem 

gerar eletricidade em paralelo, caso alguma placa esteja encoberta por sombra ou 

danificada, as demais continuarão a gerar energia. 

Predominantemente, os painéis solares instalados no Brasil são projetados 

conforme a figura 10, utilizando-se um único inversor grid-tie e conectados em série. 

Em contrapartida, a figura 11, mostra a configuração com a nova tecnologia dos 

microinversores. 

 

 

https://www.portalsolar.com.br/inversor-grid-tie.html


29 
 

 

 

Figura 10 - Matriz de painéis solares conectados em série em um único inversor 

 

Fonte: Portal Solar (2018) 

 

Figura 11 - Uma matriz de painéis solares conectados com micro inversor grid-tie 

 

Fonte: Portal Solar (2018) 

 

Na tabela 2 são apresentadas as características dos inversores e 

microinversores. 

 

Tabela 2- Comparação das vantagens entre inversores e micro inversores  

 
Inversores Microinversores 

Tensão nominal 
Opera em alta voltagem 
(172/600 V) 

Opera em voltagem normal 
(110/220 V) 

Sombreamento 
Sombreamento em um 
único painel afeta o 
sistema inteiro 

Sombreamento em um único 
painel afeta somente o painel em 
questão 

Monitoramento 
Monitora o sistema como 
um todo 

Cada painel pode ser monitorado 
de forma individual 

Redundância 
Com os painéis ligados em 
série, caso um painel falhe, 
o sistema todo é afetado. 

Caso um painel falhe, o sistema 
como um todo não é afetado. 
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(conclusão) 

 
Inversores Microinversores 

Orientação  
Os painéis geralmente 
precisam ter a mesma 
orientação 

Produz energia independente da 
posição, podendo ser colocado 
em locais diferentes. 

Maximum power 
point tracking 

(MPPT) 

O sistema precisa ser 
planejado para um único 
MPPT 

Cada painel tem o seu MPPT 

Fonte: Portal Solar (2018) 

 

Devido à energia gerada pelas placas solares ser muito variável, pois esta 

sujeita a variações na radiação, temperatura, angulo de incidência do sol, etc., a 

tensão e corrente fornecidos pelo painel ao inversor varia muito, podendo não ser as 

melhores para o inversor e o sistema.  

De acordo com Hafemeister, Dias e Poltosi: 

 

Caso a carga do sistema esteja abaixo da potência instalada e “o módulo 
estiver operando num ponto abaixo de sua capacidade máxima, estará 
desperdiçando energia. Logo, para que seja possível obter a máxima 
eficiência, se faz necessária aplicar técnicas de controle para manter o 
módulo operando no seu ponto de potência máxima (MPP).” (2018)  
 
 

Para isso, utiliza-se o Rastreador do Ponto de Máxima Potência (MPPT) ou 

maximum Power point tracking, em inglês, para encontrar a melhor relação de 

corrente e tensão para o funcionamento e eficiência do inversor.  

 

2.3.5 Medidor Bidirecional 

Quando a instalação de sistemas com painéis solares é conectado à rede de 

uma concessionária de energia elétrica, faz-se necessário solicitar a troca do 

medidor convencional, conhecido popularmente também como relógio, para um 

modelo com leitura bidirecional. Este equipamento mede não somente a energia 

injetada no imóvel como também a quantidade de energia injetada na rede de 

distribuição de forma a garantir a compensação de créditos de energia na conta de 

luz, conforme ilustrado na Figura 12. 

Assim, para dimensionamento do medidor, deve ser levada em conta aspectos 

como correntes máxima e nominal, tensão nominal, potência, número de fases, entre 

outros. (ALVES, 2016) 
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Figura 12 - Sistema de compensação de energia elétrica 

 

Fonte: ANEEL (2002) 

 

2.3.6 Cabeamento Solar 

O cabo solar é responsável por conduzir a corrente elétrica entre os módulos e 

os inversores, devendo ser dimensionado de forma adequada para evitar riscos e 

danos à instalação, pois um mal dimensionado apresenta perdas acima do padrão 

por consequência do efeito Joule. 

Para dimensionamento dos condutores solares, os cálculos devem ser sempre 

arredondados para cima e seguir a norma ABNT NBR 16612:2017, que trata 

especificamente de cabos de potência para sistemas fotovoltaicos. Além disso, 

deve-se considerar principalmente os critérios de tensão, entre 300 V e 1kV para os 

cabos CA, e de corrente, superior a 1,25 , além da queda de tensão. 

 

A queda de tensão faz com que os equipamentos recebam em seus 
terminais uma tensão inferior aos valores nominais, o que prejudica o seu 
desempenho. Portanto, a queda de tensão (Equação 2) não deve ser 
superior aos limites máximos estabelecidos pela norma NBR 5410, a fim de 
não prejudicar o funcionamento dos equipamentos de utilização conectados 
aos circuitos terminais ou de utilização. (ALVES, 2016) 

  

                                                                                       (2) 

 

Onde o ΔV é a queda de tensão no condutor;  é a corrente nominal do 

circuito;  é a resistência do cabo; e  é a tensão nominal no condutor. 

Em relação a sua composição e estrutura, os cabos solares fotovoltaicos 

devem ser resistentes à radiação ultravioleta, pois geralmente são instalados 

expostos ao tempo, e trabalham com temperaturas de até 120°C. 
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Em sistemas fotovoltaicos maiores, trabalha-se com a associação de 
vários módulos em série, originando uma tensão contínua de 
operação de valor elevado, algumas vezes próxima de 1000V. Por 
isso, deve-se utilizar cabos adequados para aplicações em corrente 
contínua, com tensão nominal de isolação igual ou superior a tensão 
máxima do arranjo fotovoltaico. Nunca deve-se utilizar condutores 
isolados em sistemas fotovoltaicos, uma vez que sua tensão de 
isolação é baixa. Além disso, os cabos para sistemas fotovoltaicos 
necessitam de uma proteção mecânica, uma vez que podem ser 
instalados em ambientes expostos ao tempo. Normalmente a tensão 
de isolação dos cabos solares é de 0,9/1,8 kV em corrente contínua. 
(RESENDE, 2017) 

 

2.3.7 Disjuntores 

Pela definição da NBR IEC 60947-2:2014: 

 

Eles são dispositivos capazes de conduzir correntes sob condições normais 
dos circuitos, e também, conduzir por um tempo determinado e desligar 
automaticamente correntes sob condições anormais, tanto por sobrecargas, 
quanto por curto-circuito. Ou seja, é um equipamento eletromecânico que 
tem o propósito de proteger o circuito contra sobrecarga ou curto-circuito.  

 

Segundo a NBR IEC 60898, os disjuntores são classificados em curvas de 

disparos nas classes B, C e D, que são definidas conforme a corrente nominal de 

cada disjuntor e seu comportamento em condições de sobrecargas. Elas se 

relacionam também com sensibilidade e tempo de ação do disjuntor em situações de 

sobrecargas e curtos-circuitos. 

 

2.3.8 Diodo de bloqueio  

O objetivo deste dispositivo é proteger os módulos, desligando-os de outros 

componentes, caso aconteça um curto-circuito. Em sistemas off-gird, o diodo de 

bloqueio também impede que, ao invés de gerar corrente, o módulo passe a receber 

muito mais do que produz. Esta corrente pode causar queda na eficiência das 

células e, em casos mais drásticos, a célula pode ser desconecta do arranjo 

causando assim a perda total do fluxo de energia do módulo. Para evitar esses 

problemas, usa-se um diodo de bloqueio impedindo assim correntes reversas que 

podem ocorrer caso liguem o módulo diretamente em um acumulador ou bateria. 

(CRESESB, 2008). 
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Figura 13 - Representação de um Diodo de bloqueio 

 

Fonte: CRESESB (2008) 

 

2.3.9 Aterramento 

De acordo com a ABNT NBR 5410:2004, que rege o aterramento de sistemas 

elétricos em baixa tensão, toda peça condutora da instalação elétrica que não for 

parte dos circuitos elétricos, mas que eventualmente ou acidentalmente possa ficar 

sob tensão, deve ser aterrada. Portanto, as estruturas de metal, o painel elétrico e o 

borne de aterramento do inversor devem ser aterrados, interligado ao sistema de 

aterramento principal da instalação, o qual deve possuir condutor de no mínimo 16 

mm². 

Todo equipamento e dispositivo que for de metal, e que estiver ao menos 3 

metros da instalação, tem a obrigação de ser conectado ao borne de aterramento 

principal, garantindo o funcionamento correto do sistema e proporcionando às 

correntes elétricas indesejadas um caminho preferencial de surto, falta ou fuga, 

evitando riscos para pessoas e equipamentos. 

Para plantas fotovoltaicas em nível de micro e minigeração, pode-se considerar 

que o sistema de aterramento seja de uso centralizado, com a finalidade de 

escoamento de correntes indesejadas provenientes dos inversores e módulos que 

possam se dirigir para suas carcaças ou até mesmo para as estruturas fixação 

metálicas. (ALVES, 2016) 
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2.3.10 Normas Técnicas 

Para que um projeto de painéis fotovoltaicos tenha aprovação da distribuidora e 

possa ser implantado, é necessário seguir as Normas técnicas da própria empresa 

distribuidora, e as normas reguladoras brasileiras, conforme apresentadas abaixo: 

 ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão – que apresenta os 

requisitos mínimos para instalações elétricas em baixa tensão, incluindo as normas 

para instalação fotovoltaica; 

 ABNT NBR 5419: Proteções de estruturas contra descargas atmosféricas; 

 ABNT NBR 16149 e NBR 16150: Sistemas Fotovoltaicos (FV) – que descrever 

as características da conexão com a rede elétrica de distribuição, e os 

procedimentos de ensaio de conformidade; 

 ABNT NBR 16274: Comissionamento de Sistemas Fotovoltaicos - Sistemas 

Fotovoltaicos conectados à rede – norma que impõe os requisitos mínimos para a 

documentação, comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho; 

 ABNT NBR 62116: Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores 

de sistema fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

 NR 10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade; 

 Módulo 3 do Procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema 

elétrico nacional (PRODIST) – Acesso ao sistema de distribuição; 

 GED 15303: Conexão de micro e minigeração distribuída sob sistema de 

compensação de energia elétrica. 

 

2.4 ACESSO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 

O Ministério de Minas e Energia criou a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), para normatizar o setor elétrico brasileiro, por meio da Lei nº 9.427/1996 e 

do Decreto nº 2.335/1997. No que é relativo a distribuição de energia elétrica, a 

Agência elaborou os Procedimentos de Distribuição (PRODIST), com a cooperação 

de algumas associações do setor elétrico nacional. O PRODIST é dividido em 10 

módulos que regulam e padronizam os processos técnicas referentes ao 

funcionamento e desempenho dos sistemas elétricos. 

A partir da quarta revisão, o módulo 3 do PRODIST, que regula o acesso à 

rede, inclui também as diretrizes para as conexões ao sistema de micro e 

minigeração distribuída. 
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De acordo com a ANEEL, desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a 

Resolução Normativa nº 482/2012, o acesso de microgeração e minigeração 

distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica reduziu as barreiras 

regulatórias existentes para conexão de geração de pequeno porte na rede de 

distribuição através do sistema de compensação de energia elétrica. 

Segundo a seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, para o acesso do sistema à 

rede é de suma importância fornecer o memorial de acesso à concessionária, o qual 

deve conter os seguintes documentos: 

 Carta de solicitação de serviço; 

 Memorial de acesso à concessionária local; 

 Planta de situação/localização; 

 Arranjo físico; 

 Detalhes civis; 

 Diagramas unifilares completo da planta do sistema de geração; 

 Descritivo dos equipamentos; 

 Normas e padrões adotados; 

 Lista de materiais; 

 Certificados do Inmetro para equipamentos; 

 ART do engenheiro. 

 

O engenheiro responsável pelo projeto além de seguir as normas da ANEEL, 

deve levar em consideração a norma da concessionária local, no caso do projeto, a 

RGE Sul, que faz parte do Grupo CPFL Energia, maior grupo privado do setor 

elétrico brasileiro. 

Para a ligação com a rede, a RGE Sul segue as normas básicas da Norma 

Técnica NTD 014.001, para interligação entre a rede de distribuição da RGE Sul e 

sistemas de microgeração e minigeração distribuída, objetivando os aspectos de 

proteção, operação e segurança, de forma a atender as Resoluções Normativas nº 

482/12 e 687/15 da ANEEL. A tabela 3 apresenta o passo a passo para a ligação 

entre os sistemas. 
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Tabela 3 - Síntese das etapas de conexão à rede 

 Responsável Processo Tempo Médio 

Passo 1 Consumidor Fazer solicitação de acesso Aprox. 30 dias 

Passo 2 Distribuidora Emitir o parecer de acesso   

Passo 3 Consumidor Comprar/Instalar a geração   

Passo 4 Consumidor Solicitar a vistoria   

Passo 5 Distribuidora Fazer a vistoria Aprox. 30 dias 

Passo 6 Distribuidora Entregar o relatório da vistoria Aprox. 15 dias 

Passo 7 
Consumidor 

Regularizar eventuais aspectos 

técnicos 
  

Passo 8 
Consumidor 

Solicitar aprovação do ponto de 

conexão 
  

Passo 9 Distribuidora Aprovar e efetivar o ponto de conexão Aprox. 7 dias 

Passo 10 Consumidor Pagar a diferença da medição   

Fonte: Resolução Aneel 482/2012 

 

2.5 INDICADORES DE ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Durante o desenvolvimento do projeto, a análise de viabilidade econômica é 

necessária para o contratante, uma vez que o mesmo apresenta o custo de 

implementação e a taxa de retorno. Esta seção apresentará os principais métodos 

econômicos praticados pela maioria dos profissionais da área de gestão econômica 

e financeira de acordo com Macedo (2014, p.56), que confirma dizendo que “Os 

métodos mais utilizados, com base no fluxo de caixa dos projetos, são: Índice de 

lucratividade, Período de Payback simples, período de payback descontado, Taxa 

Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL)”. 

 

2.5.1 Índice de Lucratividade 

O índice de lucratividade (IL) é o critério que mais se aproxima do VPL, pois 

mede o valor presente líquido dos lucros do projeto, dividido pelo investimento inicial. 

De modo geral, indica quanto será obtido de retorno para cada unidade monetária 

investida. Quando este critério for maior que 1, o investimento pode ser aceito, já 

quando for menor que 1, o investimento não é favorável. O cálculo do IL é 

apresentado na equação 3. (GEREMIA, 2016) 
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                                                                                               (3) 

 

Onde  é o índice de lucratividade;  é o fluxo de caixa no tempo ;  é a 

taxa interna de retorno; e  o investimento inicial em unidade monetária. 

 

2.5.2 Payback 

A tradução para Payback é o tempo de retorno necessário para que o dinheiro 

investido se pague e traga lucros. De acordo com Abreu Filho (2007, p.78): 

 

 O critério consiste em somar os valores dos benefícios 
obtidos pela operação do projeto. O período payback é o 
tempo necessário para que esses benefícios totalizem o valor 
do investimento feito. 

 

Nessa verificação de investimento, existem dois tipos de payback, o simples e 

o descontado. A distinção é que no primeiro modelo, somente se considera o valor 

do investimento, sem considerar o valor no tempo. Já no segundo tipo, o valor do 

dinheiro investido é considerado conforme o decorrer do tempo, usualmente de 

acordo com uma taxa de desconto, geralmente anual. Uma das taxas mais utilizada 

é a TMA (Taxa Mínima de Atratividade), definida pelos próprios investidores, que 

será considerada neste trabalho o valor de 5%. 

Segundo Gitman (2007), o cálculo do Payback “mede o tempo necessário para 

se ter de volta o capital investido, o qual fornece indicativo do risco do investimento, 

ou seja, quanto maior for o payback mais tempo será necessário para se obter o 

capital investido”. Podendo ser visto na equação 4. 

 

                                                                                                              (4) 

 

Onde PB é definido como o payback, o II o valor do investimento inicial em 

unidade monetária e o FC é o fluxo de caixa. 

 

2.5.3 Valor presente líquido (VPL) 

De acordo com Abreu Filho, a variável de Valor Presente líquido (VPL) é: 
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Simplesmente a diferença entre o valor presente do projeto e o custo do 
projeto na data atual. VPL positivo significa que o projeto vale mais do que 
custa, ou seja, é lucrativo. VPL negativo significa que o projeto custa mais 
do que vale, ou seja, se for implementado, trará prejuízo. (2007, p.83) 

 

Este índice desloca as entradas e saídas de capital para a data inicial do 

investimento, descontando a taxa de juros , denominada Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA). A equação 5, mostra que o VPL é a diferença entre o valor 

presente dos fluxos futuros de caixa, considerando o juro, e o investimento inicial 

(ROSS, S. A.,2007). 

                                                                                       (5) 

 

Onde FCk é o fluxos de caixa referente a cada ano no horizonte de 

planejamento, FC0  represente o investimento inicial, k no período de 1 à n são os 

períodos do horizonte de planejamento, e i é a taxa mínima de atratividade do 

projeto (TMA). 

O critério de decisão é baseado no valor de VPL encontrado, se o valor for 

maior ou igual à zero, o projeto é viável de se executar, pois este remunerará dentro 

do tempo determinado. Porém se o valor for negativo, o projeto deve ser abortado e 

rejeitado. 

 

2.5.4 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

Segundo Gitman (2007), a taxa interna de retorno (TIR) é a “taxa necessária 

para igualar o valor atual das entradas ao investimento inicial. Portanto, TIR é a taxa 

que faz com que o VPL de um projeto seja igual a zero, representando o ponto de 

reversão da decisão de investir”, equação 6. 
 

                                                                                   (6) 

 

Onde FCk é o fluxos de caixa referente a cada ano no horizonte de 

planejamento, FC0  represente o investimento inicial e k no período de 1 à n são os 

períodos do horizonte de planejamento. 

 

O critério de decisão sobre efetivamente fazer um investimento consiste em 
comparar a TIR com a TMA para verificar o desempenho do projeto. Caso a 
TIR seja do que a TMA, significa que o projeto é economicamente atrativo. 
Se a TIR for igual à TMA, o investimento está em uma situação de 
indiferença. Caso a TIR seja menor que a TMA, o investimento não é 
economicamente atrativo. (ALVES, 2016) 
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3 METODOLOGIA/ESTUDO DE CASO 
 

3.1 OBJETO DE PESQUISA 
 

O dimensionamento dos elementos do sistema fotovoltaico é fundamentado 

principalmente em três fatores específicos: temperatura ambiente, irradiação e 

potência necessária para o imóvel. O caso estudado visa à autossuficiência 

energética da residência unifamiliar, portanto busca-se a otimização dos módulos 

fotovoltaicos e do inversor de frequência a partir de suas características elétricas e 

das condições do ambiente. 

 

3.1.1 Local de Implantação 

O local da residência para a implantação do projeto solar é a cidade de Novo 

Hamburgo. Com uma altitude média de 39 metros, fica localizada na região 

metropolitana do estado do Rio Grande do Sul. O clima é subtropical úmido, com 

temperatura média de 20°C. Na figura 14 é ilustrada a concentração de instalações 

de mini e microgeração elétrica no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Figura 14 - Potência instalada por município em micro e minigeração distribuída no 

estado do Rio Grande do Sul. Compilado de ANEEL (2018) 

 

Fonte: Atlas Solar do Rio Grande do Sul (2002) 
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A pesquisa de Perfil de Cidades Gaúchas, realizada pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e publicada em 2019, mostra um 

crescimento no número de consumidores residenciais de energia elétrica entre 2010 

e 2015 na cidade de Novo Hamburgo, tal como mostrado na Figura 15. 

 

Figura 15 - Crescimento do número de consumidores entre 2010 e 2015  

 

Fonte: SEBRAI/RS (2019) 

De acordo com o Instituto Humanitas Unisinos – IHU, o consumo geral de 

energia elétrica no Vale dos Sinos aumentou 17,49% em 10 anos, e o consumo 

residencial 45%. A tabela 4 mostra o crescimento do consumo distribuído entre os 

anos de 2006 e 2015, nas principais cidades do Vale dos Sinos. 

 

Tabela 4- Consumo nos municípios do Vale dos Sinos ao longo de 10 anos 

 

Fonte: Distribuidora de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (2016) 
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Nota-se que o aumento do consumo em Novo Hamburgo de 2006 a 2015 foi de 

aproximadamente 10%. Com este crescimento de demanda, o alto potencial de 

irradiação solar se mostra uma excelente alternativa para geração de energia 

elétrica na região. 

 

3.1.2 Medições da radiação solar 

Quando se realiza cálculos de dimensionamento solar, utiliza-se o valor médio 

de irradiação diária da região. Na área do município de Novo Hamburgo, a partir de 

dados da base “SunData” do CRESESB – CEPEL, pode-se ver que a radiação 

média é de 4,56 kWh/m2.dia, conforme tabela 5, considerando uma inclinação da 

superfície de captação de β = 30º e de ângulo Azimutal da superfície γ= 0º. 

 

Tabela 5 - Base de dados de irradiação solar diária média mensal 

Mês 
Irradiação solar diária média 

mensal [kWh/m2.dia] 

Janeiro 5,53 

Fevereiro 5,49 

Março 5,06 

Abril 4,54 

Maio 3,79 

Junho 3,26 

Julho 3,48 

Agosto 4,00 

Setembro 3,87 

Outubro 4,54 

Novembro 5,49 

Dezembro 5,69 

Média 4,56 

Fonte: Baseado na Tabela SunData – CRESESB (2018) 

 

3.1.3 Perfil de consumo energético  

A casa está classificada como “Convencional B1 Residencial - Trifásico 

220/270 V”. Para estimar o consumo mensal da residência obteve-se o histórico de 

doze meses, de maio de 2018 a maio de 2019, da fatura de energia elétrica da 

distribuidora, apresentados na tabela 6. 
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Tabela 6 - Histórico do consumo de energia elétrica da residência 

Mês Consumo (kWh) Valor da Fatura (R$) 

mai/18 315 258,27 

jun/18 348 317,75 

jul/18 496 464,28 

ago/18 498 471,73 

set/18 500 479,45 

out/18 312 309,62 

nov/18 244 230,24 

dez/18 256 228,07 

jan/19 281 245,78 

fev/19 361 317,47 

mar/19 254 122,65 

abr/19 222 120,36 

mai/19 350 134,76 

jun/19 424 136,50 
Fonte: Autor (2019) 

Com base nos dados apresentados na tabela 5, o valor médio de consumo de 

um ano é de 340 kWh mensal, o que representa aproximadamente 11,3 kWh diários. 

Percebe-se uma mudança significativa dos valores da fatura a partir de Março de 

2019, mês da instalação da micro geração. 

Na figura 16, nota-se uma variação significativa entre o consumo dos meses de 

verão e inverno. A família residente declara que o uso de aquecedores é mais 

frequente no inverno do que o uso de condicionadores de ar no verão, o que 

justificaria esta variação no consumo. 

Figura 16 – Perfil de consumo de energia do imóvel 

 

Fonte: Autor (2019) 
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3.2 DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DO SISTEMA SOLAR DO 
ESTUDO DE CASO 
 

Nesta seção serão apresentadas as especificações técnicas do projeto solar 

fotovoltaico do estudo de caso, realizada por uma empresa do Vale dos Sinos, que 

atua no mercado desde 2016. O projeto é apresentado através do memorial descrito 

de Microgeração Distribuída redigido pelo engenheiro eletricista Vinícius Antônio 

Diedrich. 

 

3.2.1 Proposta técnica do projeto estudado 

De acordo com a empresa contratada, o sistema tecnicamente definido nos 

próximos tópicos, com custo de R$ 23.600,00 (em Novembro de 2018), tem uma 

estimativa comercial de produção média mensal de 475 kWh ou uma média anual de 

5.700 kWh, resultando em uma economia anual estimada de R$ 4.732,34, e uma 

redução na emissão carbono para atmosfera de 2.395 Kg CO2, equivalente a 17 

árvores plantadas por ano. 

Esta proposta também estima que o tempo para retorno do investimento ocorra 

em 4 anos e 2 meses, com previsão de lucro de R$ 172.124,50 em 20 anos. 

Na figura 17 é feito uma comparação entre a geração planejada e o consumo 

efetivo em 2018. Somente em 3 meses do ano (julho, agosto e setembro) o consumo 

foi maior do que o valor planejado de geração de 475 kWh. 

 

Figura 17 – Comparação de valores médios anuais de energia 

 

Fonte: Autor (2019) 
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3.2.2 Painéis fotovoltaicos 

O sistema projetado é dotado de 12 módulos fotovoltaicos policristalinos, 

conforme figura 18, do modelo GCL-P6/72 330 e fabricação GCL, de 330 Wp cada, 

perfazendo a potência instalada de 3,96 kWp. A fixação dos mesmos foi feita com 

uma estrutura metálica fixada sobre o telhado da residência. 

Os painéis estão interligados em 6 arranjos de 2 módulos conectados em 

paralelo, e cada um dos arranjos é conectado individualmente a um microinversor, 

utilizando a entrada MPPT do inversor para fazer a conexão dos módulos. 

Os dados do painel foram obtidos do catálogo do fabricante GLC (Anexo A): 

 Dimensões: 1956×992×40 mm; 

 Orientação das Células: 72 Células (6×12) 

 Área: 1,94 m2; 

 Capacidade Nominal: 0,31 kWp; 

 Eficiência do módulo: 17%; 

 Inclinação: 30º;  

 Orientação: Norte geográfico, com uma pequena defasagem; 

 

Figura 18 - Placas dispostas sobre o telhado 

 

Fonte: Proprietário do Projeto Solar (2019) 

 

3.2.3 Microinversores 

Os microinversores monofásicos do projeto são on-grid e do modelo YC500A, 

da empresa AP Systems, cada um com 500 W de potência de saída, perfazendo 

uma potência total de 3,0 kW. A entrada CC de 22 V a 45 V e saída AC de 176 V a 
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242 V, variando conforme tensão da rede, de onda senoidal pura. O inversor foi 

instalado sob os painéis e tem um sistema de aterramento devidamente executado. 

As especificações técnicas do inversor estão no anexo B. 

No lado AC do inversor foi instalado um disjuntor monopolar de 16 A e três 

dispositivos de proteção contra surto de 20 A – 275 VAC para a fase e neutro (F-N). 

Os cabos de saída dos painéis fotovoltaicos, em corrente contínua, são conectados 

diretamente no respectivo microinversor. 

O sistema não será dotado de dispositivo de seccionamento visível visto que o 

inversor possui a proteção anti-ilhamento incorporado a ele, atuando 

automaticamente. O mesmo possui dispositivo para aplicação de cadeado ou lacre 

que impedem sua remoção do suporte. 

 

3.2.4 Condutores Elétricos 

Em todo o projeto foram adotados condutores de cobre. Na ligação dos 

módulos aos microinversores, os cabos são do tipo TUV-1x4 mm², já no lado AC da 

ligação, na caixa de junção, onde são ligados os cabos que levam a energia gerada 

até a caixa de distribuição da residência, estão instalados dois condutores flexíveis 

com isolação 750 V de 4,0 mm². 

Cabos e conectores interligando os microinversores são de fornecimento da 

fabricante dos equipamentos, e não podem ser substituídos por qualquer outro tipo 

de condutor. 

O cabo de proteção/aterramento é da cor Verde e de mesma bitola que o 

condutor neutro e fase. Todos os condutores são acondicionados em eletrodutos, 

calhas ou perfilados, e não ficam expostos. 

Todas as partes metálicas não energizadas da instalação estão interligadas 

ao aterramento por meio de cabos de cobre isolado de seção 4,0 mm2, de modo a 

estarem equipontencializadas. 
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4. DISCUSSÕES 

4.1 GERAÇÃO REAL 

O sistema do projeto conta com uma central de controle, figura 19, onde os 

dados são compilados, e enviados para o software Energy Monitoring & Analysis 

(EMA) System da AP Systems, que pode ser acessado por um aplicativo de celular 

ou por computadores através do IP do sistema. Acessando o software é possível 

obter dados de produção mensal, bem como a produção do momento da consulta, e 

possíveis falhas de painéis ou microinversores, visto na figura 20. 

 

Figura 19 - Central de controle de dados do AP System 

 

Fonte: Proprietário do Projeto Solar (2019) 

  

Figura 20 – Página Inicial do Sistema de monitoramento do sistema solar 

 

Fonte: EMA System (2019) 
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Acessando os dados de desempenho de produção de energia a partir da data de 

implantação, montou-se a tabela 7, com dados mensais de produção desde sua 

implantação. A figura 21 apresenta estes dados através de um gráfico gerado pelo 

software do fabricante das placas. No mês de fevereiro a geração começou no dia 5, 

tendo então sete dias a menos.  

 

Tabela 7 - Dados de produção de energia em 2019  

Mês Geração (kWh) 

Fevereiro 392,97 

Março 525,72 

Abril 385,69 

Maio 282,87 

Junho 365,84 
Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 21 - Produção de energia fotovoltaica do sistema implantado 

 

Fonte: EMA System (2019) 

 
4.2 ANÁLISE DO DIMENSIONAMENTO 

Esta seção apresenta a análise técnica do projeto solar da residência 

unifamiliar. 
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4.2.1 Instalação 

Como já citado na seção 3.2.1, para um maior aproveitamento da radiação 

solar, utiliza-se os telhados voltados para o norte geográfico e com uma inclinação 

igual à latitude do local. No caso do estudo, o telhado não está completamente 

voltado para o Norte, tendo uma pequena defasagem para o leste, o que pode 

impactar negativamente no rendimento do sistema. 

O impacto mais desfavorável na instalação foi à falta de análise da vizinhança 

do telhado onde os painéis foram fixados. No inverno a chaminé da casa vizinha, 

com o passar das horas do dia, projeta uma sombra sobre os painéis, afetando a 

eficiência das placas. Na figura 22, é mostrada a sombra projetada às 14h. 

Acessando o software de monitoramento do sistema, acompanha-se como a sombra 

afeta a produtividade do conjunto de painéis ao passar das horas. Na figura 23, os 

números correspondem as potências de geração de cada placa ao longo do dia. 

Nota se que há alguma discrepância entre os valores das potencias de uma ou duas 

placas se comparadas com as outras, e essa diferença se dá justamente devido ao 

sombriamente da chaminé. 

 

Figura 22 - Painéis solares com projeção da sombra 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Figura 23 - Impacto diário na produção de energia solar do sistema 

8h 

 

9h 

 

10h 

 

11h 

 

12h 

 

13h 

 

 

14h 

 

15h 

 

16h 
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17h 

 

Fonte: EMA System (2019) 

Estes fatores afetam diretamente o desempenho do sistema, comprometendo o 

retorno financeiro do cliente e o payback do investimento. 

 

4.2.2 Custo de Disponibilidade 

 
De acordo com as Resoluções Normativas nº 482/2012 e nº 414 da ANEEL, o 

consumidor, mesmo com sua micro ou minigeração distribuída, deve arcar com os 

custos de disponibilidade de energia. Isto é, o consumidor deve pagar um valor à 

concessionária por disponibilizar a infraestrutura elétrica e garantir o fornecimento 

energético. 

Como dito na seção 3.1.3, a residência do estudo de caso é trifásica, e, 

portanto, de acordo com a ANEEL, deve pagar o custo equivalente ao consumo de 

100 kWh. Contudo, o consumidor pode contar com estes 100 kWh para os 

meses em que a geração injetada na rede for menor do que o consumo retirado 

da rede. 

Desta forma, o projetista poderia contabilizar 100 kWh a menos no consumo da 

residência para efeito de cálculos, para aqueles meses em que supostamente o 

consumo seria maior do que a geração. 

 

4.2.3 Clipping 

 
Após analises dos gráficos de geração obtidos através do EMA System, notou-

se que nos dias que apresentaram excelentes condições de irradiação solar, com o 

céu sem nuvens, a geração não alcançava a potência máxima de instalada, de 3960 

Wp. A Figura 24 mostra o perfil de potência em função do horário, do dia 6 de março 

de 2019. O valor máximo de potência alcançada foi 3270 W. 

Esta limitação é denominada pelo fabricante como Clipping (ou corte). O valor 

máximo de geração de um sistema solar fotovoltaico, ou a potencia nominal, é 

sempre o limite de saída AC, ou seja, a potência do inversor do projeto. 
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Neste caso, o valor limitante de 3270 W representa a potência nominal da 

soma dos microinversores do projeto (6 de 500W), mais uma margem considerada 

segura de 9%, ou 45 W por microinversor. 

De modo geral, os inversores são projetados de forma que a potência de saída 

gerada não exceda a potência CA máxima. Em muitos casos, 

sobredimensionamento do inversor, ou seja, ter mais potência CC do que a potência 

CA do inversor pode aumentar a potência em condições de pouca luz (como no 

inicio e fim do dia, ou em dias nublados), compensando a perda de energia elétrica 

quando a saída de energia dos painéis excede a capacidade nominal do inversor. O 

que permite a instalação de um inversor menor para um determinado arranjo CC ou, 

alternativamente, a instalação de mais energia CC para um determinado inversor. 

A sobrecarga dos painéis solares não prejudica os microinversores uma vez 

que a soma das correntes máximas não ultrapassa a dos microinversores.  

 

Figura 24 – Gráfico correspondente a geração do dia 06 de março de 2019 

 

Fonte: EMA System (2019) 

A Figura 25, disponibilizada pelo fabricante, ilustra o processo do corte de 

potência pelos inversores. Segundo o fabricante, são diversas as motivações para 

que o consumidor adquira uma potência total maior de placas instaladas do que o 

total de potência do inversor ou dos microinversores. 

A diferença de valores entre as placas solares disponíveis é pequena se 

comparada com a diferença de valores entre inversores. Não há mais placas solares 

abaixo de 270 W para serem adquiridas “facilmente” no mercado. A diferença 
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alegada de valor entre uma placa de 330 W para uma de 270 W seria de 

aproximadamente R$ 60. 

Já o valor de cada microinversor de 500 W é de aproximadamente R$ 800. 

Caso fosse disponibilizado um microinversor para cada placa, o custo do projeto 

seria elevado em aproximadamente R$ 4.800. Isto é inviável, visto que a sobra de 

potência dos microinversores é muito mais custosa do que das placas, do ponto de 

visto financeiro. 

Caso fosse optado no projeto por um inversor único de 5 kWh (o menor que 

comportaria os 3,96 kWp das placas), ao invés dos 6 microinvresores de 500 W, o 

valor do investimento só aumentaria aproximadamente R$ 1500. Porém, isto é 

desaconselhado pelo fato das 12 placas terem de gerar energia em série, ao invés 

de paralelo duas a duas, como no caso dos microinversores do presente projeto. 

Também é alegado que as placas solares perdem parte de sua potência de 

geração ao longo dos anos. Isto significa que em algum tempo, a energia 

desperdiçada devido ao corte poderá ser insignificante. 

Finalmente, e segundo o fabricante, a motivação mais importante deste tipo de 

configuração é que uma potência maior das placas permite que o tempo (ou horário 

do dia) para que a potência de geração chegue no ponto de corte é reduzido. Além 

disso, a perda de energia devido ao corte é significativamente menor do que o 

ganho. Isto também é ilustrado na Figura 25. Nela, a área esverdeada seria maior do 

que a área hachurada em preto. 

 

Figura 25 – Comparação de geração de energia em um superdimensionamento 

 
Fonte. Ecori (2018) 
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Mesmo que teoricamente seja aconselhado, a empresa contratada não levou 

em consideração o superdimensionamento das placas, o que afeta diretamente o 

payback do projeto, uma vez que a potência considerada no cálculo foi de 3960 Wp 

e não dos a dos microinversores somados, de 3270 W. 

 

4.3 ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

Nesta seção serão apresentadas as análises de viabilidade econômica do 

projeto já implantado, através das variáveis VLP, Payback, e TIR, tais como descrito 

na seção 2.5. 

 
4.3.1 Lucro 

O lucro anual, resultante da utilização do sistema de aproveitamento solar 

fotovoltaico foi calculado considerando os seguintes fatores: 

 Valor anual de manutenção do sistema de R$ 200,00; 

 Valor médio de consumo de energia elétrica antes da implantação do 

sistema de R$ 315,00; 

 Valor médio de consumo de energia elétrica antes da implantação do 

sistema de R$ 125,00; 

 Diminuição média de 2% da eficiência do sistema solar; 

 Ajuste de 5% anual nos custos médios. 

Na tabela 8 são apresentados os lucros anuais planejados para os primeiros 20 

anos de utilização. 

Tabela 8 – Lucros planejados dos 20 primeiros anos do sistema do caso 

Ano 
Consumo sem 

aproveitamento solar (R$) 

Consumo com 
aproveitamento solar 

(R$) 
Lucro anual (R$) 

1 R$ 3.865,86 R$ 1.534,07 R$ 2.131,79 

2 R$ 4.059,16 R$ 1.580,09 R$ 2.269,06 

3 R$ 4.262,11 R$ 1.627,50 R$ 2.414,12 

4 R$ 4.475,22 R$ 1.676,32 R$ 2.567,37 

5 R$ 4.698,98 R$ 1.726,61 R$ 2.729,27 

6 R$ 4.933,93 R$ 1.778,41 R$ 2.900,26 

7 R$ 5.180,62 R$ 1.831,76 R$ 3.080,84 

8 R$ 5.439,66 R$ 1.886,72 R$ 3.271,52 

9 R$ 5.711,64 R$ 1.943,32 R$ 3.472,83 
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(conclusão) 

Ano 
Consumo sem 

aproveitamento solar (R$) 

Consumo com 
aproveitamento solar 

(R$) 
Lucro anual (R$) 

10 R$ 5.997,22 R$ 2.001,62 R$ 3.685,34 

11 R$ 6.297,08 R$ 2.061,66 R$ 3.909,64 

12 R$ 6.611,94 R$ 2.123,51 R$ 4.146,35 

13 R$ 6.942,53 R$ 2.187,22 R$ 4.396,14 

14 R$ 7.289,66 R$ 2.252,84 R$ 4.659,69 

15 R$ 7.654,14 R$ 2.320,42 R$ 4.937,73 

16 R$ 8.036,85 R$ 2.390,03 R$ 5.231,03 

17 R$ 8.438,69 R$ 2.461,74 R$ 5.540,38 

18 R$ 8.860,63 R$ 2.535,59 R$ 5.866,64 

19 R$ 9.303,66 R$ 2.611,66 R$ 6.210,68 

20 R$ 9.768,84 R$ 2.690,00 R$ 6.573,45 
 

Fonte: Autor (2019) 

 
Para o calculo do índice de lucratividade aplicou-se a equação 3 da seção 2.5.1 

nos dados da tabela 8 e obteve-se um IL igual a 1,13. Isto significa que o sistema 

solar fotovoltaico da residência é lucrativo e que a cada R$ 1,00 investido, o 

proprietário receberá R$ 1,13. 

O lucro estimado para os 20 primeiros anos neste trabalho é de R$ 79.994,13. 

Já o contratante o estimou em R$ 172.124,50. 

 
4.3.2 Payback 

A forma mais simples para calcular o tempo necessário para que haja o retorno 

do investimento é desconsiderar todas as formas de reajustes, trazendo todos os 

valores a presente. Assim, divide-se o valor do investimento inicial pelo lucro do 

previsto para o primeiro ano. Isto resulta em um payback simplificado de 11 anos e 1 

mês. 

Contudo, reajustes nas tarifas além de encargos de manutenção devem ser 

levados em conta. Segundo DIEESE (2015), nota-se elevado crescimento da tarifa 

de energia nos últimos anos, por conta da última crise hídrica, a qual levou à adoção 

de bandeiras tarifárias e reajustes extraordinários, os quais são superiores a 17% de 

aumento. Contudo, neste trabalho é empregado um cenário positivo para este 

aumento, uma vez que o presidente do EPE, Maurício Tolmasquim (2016), afirmou 

que a tarifa subirá menos que a inflação nos próximos anos. Assim, será utilizada a 
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taxa de aumento de 5% anual nos cálculos de payback descontado. A Taxa Mínima 

de Atratividade (TMA) foi pré-estabelecida na seção 2.5.1. 

Com esta metodologia, o tempo para o retorno do investimento é estimado em 

8 anos e 8 meses. 

Mesmo que sejam levados em conta reajustes, o payback calculado neste 

trabalho é significativamente maior do que os 4 anos e 2 meses estimado pelo 

fabricante. 

A vida útil de um sistema fotovoltaico conectado à rede é estimada entre 30 a 

40 anos. O modelo de painel fotovoltaico escolhido no projeto tem garantia de 25 

anos para uma produção de pelo menos 80% da potência nominal e os inversores 

têm garantia de 3 anos com tempo de vida útil estimado entre 10 a 15 anos, 

dependendo das condições do ambiente. 

 

4.3.3 Valor Presente Líquido 

Para calcular o valor presente líquido, foi utilizada a equação 5 com uma taxa 

de investimento 5% ao ano. Foram desconsideradas diminuições de eficiência das 

placas para efeito de valores presentes. Desta forma, o VPL do sistema de 

aproveitamento de energia solar resultou em um valor igual a R$2.966,81. 

Isto indica que o investimento é viável, visto que este valor é positivo. 

 
 

4.3.4 Taxa Interna de Retorno  

O cálculo da TIR foi calculado de acordo com a equação 6, utilizando os 

mesmos dados do cálculo do VPL. 

A TIR do investimento a valor presente sem considerar perdas de eficiência foi 

estimada em 11,47% ao ano. Este é um valor acima da TMA, estimada em 5%, o 

que indica que seja um investimento viável. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Este estudo propôs desenvolver uma analise técnica e de viabilidade 

econômica de um estudo de caso de geração de energia solar fotovoltaica 

implantada em uma residência unifamiliar no município de Novo Hamburgo, região 

metropolitana de Porto Alegre, onde a demanda média era de 340 kWh/mês. O 

trabalho baseou-se em uma revisão bibliográfica sobre os principais equipamentos 

formadores do sistema de aproveitamento solar e seu funcionamento, para então 

embasar as analises técnicas e indicar possíveis melhorias econômicas. 

Apesar dos índices financeiros estimados neste trabalho apontarem a 

viabilidade do investimento, estes valores estão significativamente aquém do 

planejamento de atratividade feito pela empresa da instalação. 

O melhor cenário de payback estimado neste trabalho é de 8 anos e 8 meses, 

frente aos 4 anos e 2 meses estimados pela empresa. Além disso, a empresa 

estimou um lucro em 20 anos aproximadamente R$ 170.000 frente aos R$ 80.000 

estimados neste trabalho. 

Apontamos quatro cruciais motivações para estas discrepâncias. A primeira é 

não levar em conta os custos de manutenção no sistema. A segunda é 

desconsiderar que o sistema perde eficiência ao longo do tempo. O terceiro é 

considerar que todos os 475 kWh estimados de geração sejam efetivamente 

utilizados pelo usuário em até 5 anos. Porém, possivelmente o pior fator é que a 

potência pico de geração considerada no projeto tenha sido de 3960 Wp e não a dos 

microinversores somados, de 3270 Wp. 

Este trabalho foi elaborado com base nos dados dos cinco primeiros meses de 

geração. Sabe-se, contudo, que cálculos mais apurados podem ser feitos a partir de 

dois anos do sistema em funcionamento. 

Espera-se que este trabalho tenha contribuído para que a Comunidade tenha 

mais informações acerca de um sistema fotovoltaico efetivamente instalado, seus 

custos e expectativas de retorno. 
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ANEXO A – Especificações Técnicas dos Painéis Solares GCL-P6/72 330 – GCL 
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ALTA EFICIÊNCIA
MÓDULO MULTICRISTALINO

MÁXIMA EFICIÊNCIA DO MÓDULO

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA

GARANTIA DE SAÍDA DE POTÊNCIA

GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR

Valor adicional da garantia linear da GCL SI

Norma da indústria Norma GCL SI

10 ANOS DE GARANTIA DO PRODUTO  GARANTIA DE POTÊNCIA LINEAR DE 25 ANOS

Painéis GCL garantem desempenho conável ao 
longo do tempo

Fabricante de classe mundial de módulos fotovoltaicos de silício cristalino

Facilidade total automática e tecnologia de nível mundial

Controle de qualidade rigoroso para cumprir os padrões mais elevados:

ISO9001:2008, ISO 14001: 2004 e OHSAS: 18001 2007

Testado em ambientes agressivos (teste à névoa salina, corrosão por amónia 

e à areia trazida pelo vento:  IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68)

Testes de abilidade para longo prazo

2*100% Inspeção de EL assegurando módulos sem defeitos

Anos

Seguro adicional suportado pela Swiss RE

Em conformidade com 
UL1703 Dando Vida à Energia Verde

Escolha ideal para instalações em terrenos de larga 
escala

Eciência de conversão elevada devido a pastilhas 
de silício de elevada qualidade e tecnologia de 
células avançada
Controle rigoroso do processo de produção de 
material de encapsulamento selecionado assegurar 
um produto PID altamente resistente e livre de 
rastos de caracol.
Teste de jato de areia, teste de nevoeiro salino e de 
amoníaco aprovados, exíveis para ambientes 
rigorosos

Desempenho otimizado do sistema por seleção da 
corrente de nível do módulo

Processo especial da célula assegura um 
desempenho ótimo em ambiente de radiação fraca

Rendimento adicional e fácil manutenção com vidro 
de autolimpeza altamente transparente
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ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS (STC)

TIPO (STC)

Pmax (W)

 Vm(V)Máxima

Im(A)Máxima 

 Voc(V)Aberto

 Isc(A)circuito

(%)

 Pm(W)Potência
2Valores em Condições de Teste Normalizadas STC (Massa de Ar AM1,5, Irradiação 1000 W/m , Temperatura da Célula 25°C).

Potência Máxima

Tensão de Potência 

Corrente de Potência 

Tensão de Circuito 

Corrente de Curto-

Eciência do Módulo

Tolerância da Saída de 

ALTA EFICIÊNCIA MÓDULO MULTICRISTALINO

DADOS ELÉTRICOS (NOCT)

Pmax (W)

 Vm(V)Máxima

 Im(A)Máxima

Voc(V)

Isc(A)
2NOCT: Irradiância em 800 W/m , Temperatura Ambiente 20˚C, Força do Vento 1/s

Potência Máxima

Tensão de Potência 

Corrente de Potência 

Tensão de Circuito Aberto

Corrente de Curto-circuito

*Para mais detalhes, consultar o manual de instalação da GCLSI

Células Solares

Orientação das Células

Dimensões do Módulo

Peso

Vidro

Placa Traseira

Estrutura

Caixa de Junção

Cabos

Conector

Força do vento/ 
Sobrecarga de neve

Poly 156×156 mm (6 polegadas)

72 Células (6×12)

1956×992×40 mm (77 × 39,05 × 1,57 polegadas)

22,5 kg/26 kg

Vidro solar de alta transparência 3,2 mm (0,13 polegadas) ou 
4 mm (0.16 polegadas) 

Branca

Prata, Liga de alumínio anodizado

Certicação Ip67

2 24,0 mm  (0,006 polegadas ), 1200 mm (47,2 polegadas)

MC4 Original ou Compatível

2400 Pa/5400 Pa*

CLASSIFICAÇÕES DE TEMPERATURA AVALIAÇÕES MÁXIMAS

Temperatura Operacional

Tensão Máxima do Sistema

Célula Operacional Nominal 
Temperatura (NOCT)

Coeciente de Temperatura de Pmax

Coeciente de Temperatura de Voc

Coeciente de Temperatura de Isc

Classicação Máxima dos 
Fusíveis das Séries

GARANTIA CONFIGURAÇÃO DA EMBALAGEM

10 anos de Garantia do Produto

25 anos de Garantia de Potência linear

Módulos por caixa: 26 peças

Módulos por 40'HD recipientes: 624 peças

(Deve consultar a garantia padrão da GCL para detalhes)

DIMENSÃO DO MÓDULO

Etiqueta

Buraco de Aterramento 

4 - Ø 5,1mm

Buraco de Instalação

Orifício de Drenagem

8-3,5x8mm

Vista traseira

C
o

rr
e

n
te

(A
)

Tensão(V)

CURVAS I-V DO MÓDULO(330W)

Desempenho excelente sob condições de luz fracas: a uma intensidade de 
2 irradiação de 200 W/m  W/m (AM 1,5, 25 °C), 96,5% ou mais da eciência sob STC 

2  (1000 W/m ) é conseguida.

Dando Vida à Energia Verde

http://en.gclsi.com ©2016 GCL System Intergration Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados. 
As especicações constantes desta folha de dados estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

CUIDADO: LEIA O MANUAL DE INSTALAÇÃO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

DADOS GERAIS



ANEXO B - Especificações Técnicas dos Microinversores 
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• Uma	unidade	conecta	a	dois	módulos	
FV	

• MPPT	individual	para	cada	módulo	FV	
• Potência	máxima	de	saída:	500W	 	
• Dispositivo	de	desconexão	automática	

integrado.	
	 	

 

Nosso	principal	produto,	o	APsystems YC500A é um 
microinversor conectado	 à	 rede	 com	 sistemas	 de	
rede	 e	monitoramento	 inteligente	 para	 garantir	 a	
máxima	 eficiência.	 Altamente	 confiável	 e	 com 
custo-benefício,	 o	 YC500A	 oferece 250W AC por 
módulo com duplo	 MPPT.	 Metade dos inversores e 
metade	 da	 instalação	 significa	 real economia de 
custos para	os	clientes	residenciais	e	comerciais.	
	

Microinversor 

YC500A	

Liderando	a	Indústria	na 
Tecnologia	de	Microinversor 
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Datasheet	do	Microinversor	APsystems	YC500A	  
 

Modelo	 Brazil	
Regional	 YC500A-BR	 YC500A-127-BR	
Dados	de	Entrada	(CC) 
Faixa	de	tensão	de	MPPT	 22V-45V 

Faixa	de	tensão	de	Operação	 16V-52V 

Máxima	tensão	de	entrada	 55V 

Tensão	de	ligamento	 22V 

Máxima	corrente	de	entrada	 12A	x	2 
 

Dados	de	Saída	(AC)	
Potência	de	saída	Nominal	CA	 500W	

Tensão	de	saída	Nominal	 220V	 127V	

Corrente	de	Saída	Nominal	 2.27A	 3.94V	

Faixa	de	Tensão	de	Saída	Padrão	 176V-242V*	 101.6V-139.7V*	

Faixa	de	Tensão	de	Saída	Extendida	 150V-298V	 82V-155V	

Saída	de	Frequência	Nominal	 60Hz	

Faixa	de	Frequência	de	Saída	Padrão	 57.5Hz-62Hz*	

Faixa	de	Frequência	de	Saída	Extendida	 55.1Hz	-64.9Hz	

Fator	de	Potência	 >0.99	

Distorção	Harmônica	Total		 <3%	
 

Eficiência	
Eficiência	Pico	 95.5%	 95%	

Consumo	de	Energia	à	Noite	 120mW	
 

Dados	Mecânicos	
Faixa	de	Temperatura	Ambiente	de	Operação	 -40°C	to	+65°C	

Faixa	de	Temperatura	de	Armazenamento	 -40°C	to	+85°C	

Dimensões	(Lar	x	Alt	x	Esp)	 221mm	×	167mm	×	29mm	

Peso	 2.5kg	

Cabo	CA	 25A	

Classificação	 IP67	
Resfriamento	 Ventilação	natual	–	Sem	ventiladores	

	

Características	&	Conformidade	
Comunicação	(Inversor	ao	ECU)	 Comunicação	pela	Rede	

Monitoramento	 Através	do	software	EMA	

Design	do	Transformador	
Transformadores	de	Alta	Frequência,	Isolado	

Galvanicamente	

Conformidade	
ABNT	NBR	16149:2013,	ABNT	NBR	16150:2013	and	

ABNT	NBR	IEC	62116:	2012	

Desconexão	Automática	 Dispositivo	de	Auto-desconexão	Integrado	
 
 
 
 

©	All	Rights	Reserved	
	
	
	

	 600	Ericksen	Ave	NE,	Suite	200	Seattle,	WA	98110	|	844.666.7035	|	APsystems.com 
	

Especificações	sujeitas	a	alterações	sem	aviso	prévio	-	por	favor,	garantir	que	você	está	usando	a	atualização	mais	recente	encontrada	em	www.APsystems.com	

	

*Programável	através	do	ECU	para	attender	às	necessidades	do	cliente.	

	


