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RESUMO 

 

Para que o produto final seja competitivo no mercado, seus custos de fabricação devem ser os 

mais enxutos possíveis. Razão esta que motivou a realização deste trabalho em apresentar as 

etapas para o dimensionamento de uma usina fotovoltaica para o fornecimento de energia 

elétrica para uma indústria, a fim de reduzir o custo deste insumo fundamental para a 

movimentação das unidades fabris. Ao longo deste trabalho foram analisados o recurso solar e 

os dados climáticos para o local do estudo, ainda, foram indicandos as fontes e como adquiri-

las, bem como a manipulação destes dados. Foram analisadas as tecnologias dos painéis 

solares que estão disponíveis no mercado nacional e sobre sua homologação pelo Inmetro. 

Também foi discutido sobre as características dos inversores solares, onde foi adotado um 

modelo em específico para o desenvolvimentoto do projeto. No dimensionamento dos 

circuitos das fileiras e arranjos é proposto critérios para o método de instalação e para a 

adoção de medidas para otimizar a disposição dos módulos sobre os telhados a fim de obter o 

melhor aproveitamento da área disponível. Em razão da carga deste estudo ter uma grande 

densidade de potência por metro quadrado, foi verificado que a meta não é atingida para a 

autosuficiência energética da unidade fabril. Também é discutido sobre a geração de energia 

elétrica no Brasil, na modalidade de autoprodução, onde verificou-se inúmeras Leis e 

Decretos, bem como Resoluções Normativas para a legislação do uso desta, surgindo vários 

entraves para o seu crescimento. Por fim foi feita uma pequena análise dos resultados do 

empreendimento, onde foi mostrado a capacidade de carga e o quanto pode ser gerado de 

energia elétrica ao longo do ano. 

 

 

 

 

Palavras chave: Dimensionamento, Fotovoltaico, Energia, Autoprodução de Energia. 
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ABSTRACT 

 

For the final product to be competitive in the market, its manufacturing costs must be as lean 

as possible. This is the reason for this work to present the steps for sizing a photovoltaic plant 

for the supply of electricity to an industry, in order to reduce the cost of this fundamental 

input for the movement of the manufacturing units. Throughout this work were analyzed the 

solar resource and climate data for the study site, were also indicated the sources and how to 

acquire them, as well as the manipulation of these data. The technologies of solar panels that 

are available in the national market and their approval by Inmetro were analyzed. It was also 

discussed about the characteristics of solar inverters, where a specific model for the project 

development was adopted. In the design of row and arrangement circuits, criteria are proposed 

for the installation method and the adoption of measures to optimize the arrangement of the 

modules on the roofs in order to obtain the best use of the available area. Because the load of 

this study has a high power density per square meter, it was found that the target is not met for 

the energy self-sufficiency of the manufacturing unit. It is also discussed about the electric 

power generation in Brazil, in the self-production modality, where it was found numerous 

Laws and Decrees, as well as Normative Resolutions for the legislation of its use, resulting in 

several obstacles to its growth. Finally, a small analysis of the results of the project was 

performed, showing the load capacity and how much electricity can be generated throughout 

the year. 

 

 

 

 

Keywords: Sizing, Photovoltaic, Energy, Energy Self-Production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de uma nação está intrinsecamente ligado a disponibilidade de 

recursos energéticos que esta possui ou da capacidade de sua geração. Em razão deste 

desenvolvimento, os grandes centros urbanos e complexos industriais necessitam de uma 

grande demanda de energia, tendo como consequência níveis de poluição com crescimento 

exponencial, notadamente através da queima de combustíveis fósseis necessária para a sua 

produção.  

Com isto, muitos países buscam estudos para o desenvolvimento de tecnologias 

capazes de produzir energia limpa e que cause o menor impacto ambiental possível, sendo 

esta da forma mais eficiente e sustentável tendo como base os recursos renováveis, tais como 

a energia solar, eólica, hídrica, entre outras. 

O crescimento populacional e o aumento da poluição através da queima de 

combustíveis aliado ao desmatamento de grandes áreas de florestas e vegetações estão 

paulatinamente destruindo o meio-ambiente e, ampliando este efeito, ocorre o incremento da 

temperatura média da atmosfera terrestre e dos oceanos, fenômeno este a que se dá o nome de 

aquecimento global.  

É fato que os insumos para os processos da cadeia produtiva impactam diretamente no 

preço final da produção e um destes, senão o mais significativo é a energia elétrica necessária 

para movimentação das unidades fabris.  

Com base nesta necessidade, este trabalho estudou o dimensionamento para a 

implantação da autoprodução de energia elétrica a partir de um sistema fotovoltaico 

conectado à rede (SFCR)  aplicado a uma indústria. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é propor um modelo para a elaboração de um 

dimensionamento de uma usina fotovoltaica para a autoprodução de energia elétrica visando o 

abastecimento de uma indústria de grande porte. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar o recurso do potencial solar na região; 

b) Analisar a tipologia da instalação e os métodos para a implantação; 

c) Verificar as melhores opções de equipamentos para a geração de energia elétrica a 

partir do recurso solar; 

d) Verificar se a autoprodução de energia elétrica é viavel ou não e quais as 

legislações para a sua orientação. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos e definições relacionados ao uso do 

recurso solar, bem como das propostas de tecnologias para o seu aproveitamento. 

 

3.1 RECURSO SOLAR 

 

O Sol é a fonte de toda a vida em nosso planeta. É a partir desta, que outras fontes de 

energia conhecidas se originam, como é o caso da energia hídrica, formada a partir da 

evaporação da água dando origem ao seu ciclo, onde é possível trabalhar com a sua energia 

potencial através de represas. Os ventos, originados pela diferença de temperatura entre a terra 

e os oceanos circulam ao redor do globo, possibilitando a utilização de sua energia cinética. 

Combustíveis fósseis foram gerados a partir de materiais orgânicos, que originalmente, 

obtiveram a energia necessária ao seu desenvolvimento da radiação solar. Todos os vegetais 

transformam a energia solar através da fotossíntese em biomassa, que pode ser utilizada 

posteriormente em refinarias para a fabricação de combustíveis. 

O Brasil possui um grande potencial fotovoltaico, porém pouco explorado, como 

mostrado na Fig. 1. Países da europa como a Alemanha, por exemplo, possuem a metade das 

taxas de irradiação solar em comparação ao território brasileiro, sendo esta a detentora do 

maior potencial instalado de energia fotovoltaica do mundo (MARQUES, 2014). 

 

Figura 1 – Geração de energia elétrica no Brasil. 

 
Fonte: adaptado de ANEEL (2019) 

 

A geração de energia elétrica a partir da fotovoltaica, segundo a ANEEL (2019): 

atualmente no Brasil estão em operação 2.473 empreendimentos de Centrais Geradoras 
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Fotovoltaicas com uma potência outorgada de 2.106.220 kW, representando 1,7% da matriz 

energética nacional.  Das obras em construção referentes a esta categoria de energia, há 29 

empreendimentos, com potência outorgada de 775.692 kW, sendo 9,57% em comparação as 

outras fontes de energia. E há uma perspectiva de 61 novos empreendimentos que prevêem 

uma potência outorgada de 2.162.879 kW, que representa 16,45% em relação as demais. 

Com o constante aumento da demanda de energia, o aproveitamento do recurso 

proveniente do Sol vem ganhando força e destaque no cenário mundial. Por ser uma energia 

que está disponível e pronta para a sua utilização, dispensando o uso de transporte ou 

armazenamento, vem sendo pesquisados vários tipos de tecnologias fotovoltaicas com o 

intuito de otimizar a eficiência de conversão desta energia para as suas formas finais, que são 

a energia elétrica e térmica.  

 

3.2 RADIAÇÃO SOLAR 

 

A radiação solar incidente no topo da atmosfera terrestre tem um valor médio, 

conforme dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), de 1.367 W/m² 

(GALDINO; PINHO, 2014). Por sua vez, Çengel e Ghajar (2012), afirmam qua esta radiação 

tem por definição o efeito da propagação de energia sem a necessidade de um meio material 

para que isso ocorra.  

A  irradiância é uma grandeza empregada para quantificar a radiação solar, expressa 

na unidade de W/m², conforme  afirmam Villalva e Gazoli (2012, p. 45): 

 

Trata-se de uma unidade de potência por área. Como se sabe, a potência é uma 

grandeza física que expressa a energia transportada durante um certo intervalo de 

tempo, ou a taxa de variação de energia com o tempo. Quanto maior a potência da 

radiação solar, mais energia ela transporta em um determinado intervalo de tempo. 

 

O movimento de translação da Terra é responsável pelas estações do ano e pelas 

variações da intensidade da radiação solar em decorrência dos ângulos de incidência dos raios 

solares sobre a superfície destas localidades (MACAGNAN, 2010).  

Já o movimento de rotação da Terra é responsável pelos períodos de insolação (ou 

radiação, que é a integral da irradiância para um determinado período de tempo). Insolação, 

segundo Villava e Gazoli (2012, p.47): 

 

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

uma determinada área de superfície plana ao longo de um determinado intervalo de 



20 
 

    
 

tempo. Sua unidade é o Wh/m² (watt por metro quadrado). O watt hora é uma 

unidade física de energia e o watt hora por metro quadrado expressa a densidade de 

energia por área. 

 

3.2.1 COMPONENTES DA RADIAÇÃO SOLAR 

 

Conforme Macagnan (2010), a radiação solar (irradiância solar) que incide sobre a 

superfície da Terra é a soma das frações compostas por três componentes, como visto na 

Fig.2, que são: a radiação direta, radiação difusa e o albedo, que somadas constituem a 

radiação global.  

A radiação direta é a incidência dos raios solares sobre a superficie da Terra sem que 

haja qualquer obstáculo que impeça a sua passagem, acontecem em dias de céu limpo sem 

nuvens.  

A radiação difusa se dá pelo espalhamento da radiação na atmosféra devido ao seu 

choque com as moléculas suspensas, seja de vapor d'água (nuvens) ou até mesmo da poluição.  

O albedo é o resultado da relação da radiação solar refletida do ambiente e dos objetos 

circunvizinhos pela radiação absorvida pela superfície alvo do estudo. 

 

Figura 2 - Componentes da radiação solar. 

 
Fonte: Macagnan (2010, p.72) 
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3.3 GEOMETRIA SOL-TERRA 

 

A Terra, em sua órbita em torno do Sol, apresenta uma trajetória elíptica. O seu eixo 

apresenta uma inclinação em torno de 23,5º em relação ao plano normal à elípse 

(MACAGNAN, 2010). Esta inclinação juntamente com o movimento de translação dá origem 

às estações do ano. 

Observando a trajetória do Sol, conforme a Fig. 3, pode ser constatado os períodos em 

que os dias são mais longos ou mais curtos no hemisfério sul, conforme as estações do ano. 

Estes períodos são os solstícios de verão e de inverno, respectivamente. Nos períodos dos 

equinócios as durações dos dias são as mesmas para qualquer localidade. 

 

Figura 3 - Trajetória da Terra em torno do Sol e as estações do ano. 

 
Fonte: Macagnan (2010, p. 3) 

 

Conforme o GTES (2004), o ângulo de Declinação Solar (δ), é positivo ao norte e 

negativo ao sul do Equador, conforme Eq. 1. Nos equinócios de primavera e de outono os 

raios solares estão perpendiculares ao plano do Equador (δ = 0). 

 

−23,45° ≤ 𝛿 ≤ 23,45°     (1) 

 

Para que haja o melhor aproveitamento da energia solar é necessário observar a 

interação da superficie que será irradiada com a posição do Sol na abóboda celeste. 
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As relações geométricas, mostradas na Fig. 4, conforme Galdino e Pinho (2014), 

variam de acordo com o movimento da Terra em relação ao Sol e a superfície em questão, 

sendo apresentadas através dos ângulos definidos a seguir:  

 

a) Ângulo de incidência (𝛾): ângulo que é formado entre os raios do Sol e a normal à 

superfície irradiada. 

b)  Ângulo Azimutal da Superfície (aw): ângulo entre a projeção da normal à superfície 

no plano horizontal e a direção Norte-Sul. O deslocamento angular é iniciado a partir 

do Norte. Os ângulos são positivos quando projetados à esquerda do Norte e negativo 

quando projetados à direita, como mostrado na Eq. 2. 

 

−180° ≤ aw  ≤ 180°      (2) 

 

c) Ângulo Azimutal do Sol (a𝑆): ângulo entre a projeção do raio solar no plano 

horizontal e a direção Norte-Sul. Obedece à mesma convenção acima. 

d) Altura Solar (α): é o ângulo compreendido entre o raio solar e a projeção deste sobre 

um plano horizontal. 

e) Inclinação (β): é o  ângulo entre o plano da superfície irradiada e a horizontal. 

 

Figura 4 - Coordenadas de orientação da superfície em relação ao sol. 

 
Fonte: GTES (2004, p. 25). 

 

3.4 BASE DE DADOS DA RADIAÇÃO SOLAR 

 

O Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito (CRESESB) e o 

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) oferecem uma ferramenta de apoio para o 
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dimensionamento de sistemas FV através do programa SunData, que se destina ao cálculo da 

irradiação solar média mensal em todo o território brasileiro.  

Através deste programa, inserindo-se as coordenadas geográficas, o mesmo 

disponibiliza as médias mensais de irradiação em uma área que abrange três localidades 

próximas ao local de interesse, estando estas, distanciadas entre si aproximadamente em 

10 km.  

Conforme CRESESB (2018), a base de dados utilizados na consulta do programa 

SunData foi recentemente atualizada, em 2017, com o banco de dados da 2° edição do Atlas 

Brasileiro de Energia Solar, onde é informada a irradiação global no plano horizontal. 

Também são informadas as médias dos planos inclinados com o ângulo igual à latitude e o 

ângulo que proporciona a maior média de irradiação ao longo do ano, próprio para o 

desenvolvimento da geração distribuída. 

 

3.5 HORAS DE SOL PLENO 

 

As horas de sol pleno (HSP) nada mais são do que a integração da irradiância solar ao 

longo do dia, de forma que se tenha um valor total da energia acumulada neste período. Este 

procedimento é conveniente para refletir o número de horas em que a irradiância solar 

disponibilizada pelo Sol seja equivalente a 1000 W/m², (GALDINO; PINHO, 2014). Para 

calcular as HSP é utilizada a Eq. 3, mostrada a seguir: 

 

𝐻𝑆𝑃 = 𝐺 1000⁄       (3) 

 

Onde: 𝐻𝑆𝑃 é o valor acumulado de energia solar ao longo de um dia; 𝐺 é a irradiância 

incidente sobre o módulo em kWh/m².dia e 1000 é uma constante que indica a irradiância em 

W/m² nas condições de teste padrão (Standard Test Conditions – STC). 

  

3.6 O EFEITO FOTOVOLTAICO 

 

O efeito fotovoltaico (FV) é a conversão direta da energia da luz em energia elétrica. 

Isto é possivel através de materiais que são classificados como semicondutores. Este 

fenômeno foi observado pela primeira vez por Edmond Becquerel em 1839. 
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Segundo o GTES (2004), isto é possível, pois na natureza existem materiais que se 

caracterizam por terem uma banda de energia onde é permitida a presença de elétrons (banda 

de valência) e de outra onde esta totalmente “vazia” (banda de condução) quando em 

temperaturas muito baixas.  

O principal semicondutor e mais utilizado é o silício. Seus átomos se caracterizam por 

possuírem quatro elétrons de ligação que se ligam aos vizinhos, formando uma rede cristalina. 

Quando adicionado átomos com cinco elétrons de ligação, por exemplo o fósforo, haverá um 

elétron em excesso que ficará sobrando, tendo uma fraca ligação ao seu átomo de origem. Isto 

faz com que, com pouca energia térmica, este elétron se livre, indo para a banda de condução. 

Desta forma, o fósforo é um dopante que doa elétrons sendo denominado de dopante n.  

Contudo, ao introduzir átomos com apenas três elétrons de ligação, por exemplo o 

boro, haverá a falta de um elétron para ocorrer as ligações com os átomos de silício da rede. 

Esta falta de elétron é denominada de buraco ou lacuna e com pouca energia térmica, um 

elétron de um sítio vizinho passará para esta posição, fazendo o deslocamento desta lacuna. 

Desta forma, o boro é um receptor de elétrons ou um dopante p. 

À temperatura ambiente, existe energia térmica suficiente para que praticamente todos 

os elétrons em excesso dos átomos de fósforo estejam livres, bem como que as lacunas 

criadas pelos átomos de boro possam de deslocar. 

Partindo de um silício puro, se forem introduzidos átomos de boro em uma metade e 

de fósforo na outra, será formado o que se chama junção pn, Fig. 5.  

 

Figura 5 - Efeito FV em uma celula de sílicio. 

 
Fonte: Galdino e Pinho (2014, p. 112). 
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O que ocorre nesta junção é que elétrons livres do lado n passam ao lado p onde 

encontram as lacunas que os capturam; isto faz com que haja um acúmulo de elétrons no lado 

p, tornando-o negativamente carregado e uma redução de elétrons do lado n, que o torna 

eletricamente positivo.  

Estas cargas aprisionadas dão origem a um campo elétrico permanente que dificulta a 

passagem de mais elétrons do lado n para o lado p; este processo alcança um equilíbrio 

quando o campo elétrico forma uma barreira capaz de barrar os elétrons livres remanescentes 

no lado n. Se uma junção pn for exposta à radiação solar, ocorrerá a geração de pares elétron-

lacuna. Quando isso ocorre na região onde o campo elétrico é diferente de zero, as cargas se 

deslocam, gerando assim, uma diferença de potencial nas extremidades do semicondutor. Se 

estas extremidades forem conectadas entre si, haverá circulação de elétrons, caracterizando 

uma corrente elétrica (GTES, 2004). 

 

3.7 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

 

O silício não é encontrado em seu estado nativo, apenas seus compostos são 

encontrados na natureza. É o elemento em mais abundância no planeta, perfazendo 28% da 

massa da crosta terrestre e uma das características deste material é a propriedade de ser um 

semicondutor (CARVALHO, 2014).  

Em virtude deste fato, é o principal elemento da fabricação e desenvolvimento de 

células fotovoltaicas, que podem ser formadas de cristais de silício cristalino ou de silicio 

amorfo, Fig. 6. 

Como qualquer outra tecnologia, a indústria de componentes FV busca melhorar a 

eficiência dos módulos concomitantemente com a redução de custos dos mesmos. 

Analisando em ordem cronológica a fabricação das principais tecnologias 

desenvolvidas até o presente momento, verifica-se que o início do desenvolvimento se deu 

com células de silício monocristalino, silício policristalino, silício amorfo e células de filmes 

finos, respectivamente (MARQUES, 2014). 

O silício monocristalino tem ampla utilização na conversão direta aplicada a cargas 

que utilizam corrente contínua, são confeccionados a partir de barras cilíndricas de um único 

cristal de silício ultrapuro que posteriormente será fatiado e dopado.  

Já o silício policristalino ou multicristalino como também é chamado, tem uma 

eficiência menor que o primeiro, mas em compensação seu custo de fabricação é menor, por 
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exigir um processo de preparação menos rigoroso, onde é formado a partir de um bloco 

composto de pequenos cristais, sendo o restante do processo similar ao do silício 

monocristalino. 

Segundo Marques (2014), o silício amorfo (a-Si), diferente das outras tecnologias de 

células solares, apresenta um grau de desordem elevado em sua estrutura de átomos. A 

vantagem desta tecnologia está em suas propriedades elétricas e no processo de fabricação, 

onde se mostra versátil para diferentes tipos de utilização. Uma das desvantagens é a baixa 

eficiência dos módulos, em torno de 10,1%, enquanto das células está em 13%. 

O processo básico para a fabricação de painéis solares de filmes finos está na 

deposição de uma ou várias camadas finas de material FV sobre um substrato. Existem 

diferentes tipos de painéis de filmes finos dependendo do material FV que é empregado no 

mesmo, podendo ser: telureto de cádmio (CdTe), ligas de cobre-índio-gálio-selênio (CIGS) e 

silício amorfo (a-Si). 

As células de CdTe possuem eficiência de 16,7%, enquanto os melhores módulos 

comercializados alcançam 14,4% de eficiência, já superando o custo/eficiência em relação aos 

painéis de silício cristalino em grande parte do mercado mundial de painéis solares. 

As células de ligas de CIGS vêm demonstrando maior potencial de eficiência em 

comparação as demais tecnologias, 19,6% em laboratório, contendo menor percentual de 

cádmio, que é um material tóxico encontrado em outros tipos de painéis. A eficiência dos 

módulos está em torno de 15,7% (GALDINO; PINHO, 2014). 

 

Figura 6 - Células de silício monocristalino, policristalino e silício amorfo. 

     
Fonte: Marques (2014, p. 32 e 33) 

 

3.8 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Elemento pelo qual é convertida a energia solar para energia elétrica, constituído de 

um arranjo de células de silício interligadas para que propicie este fim.  

 

3.8.1 INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
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Uma única célula fotovoltaica gera uma tensão e corrente muito baixa e isoladamente 

não teria uma aplicação prática comercialmente. Diante disto, são agrupadas várias células 

interligadas em série (Ns) e em paralelo (Np), como mostrado na Fig. 7a, para gerar uma 

tensão e corrente suficiente para alimentar pequenas cargas. Além desta configuração elétrica, 

também se faz necessário deixar este agrupamento de células protegidas do meio externo 

contra as interpéries. Para isto, as mesmas são acondicionadas em caixas herméticas 

propriamente construídas para este fim, sendo denominado de módulos ou painéis FV. 

Para se obter tensões maiores, são conectados em série vários módulos até que se 

alcançe a tensão desejada, formando uma “fileira” (string) e para aumentar a corrente, são 

ligados em paralelo as fileiras, formando um “arranjo” (array). 

Vários fatores afetam de alguma forma a eficiência dos módulos, sendo os principais a 

eficiência ótica da cobertura frontal, as perdas nas interligações elétricas e as 

incompatibilidades das características elétricas das células, desta forma comprometendo a 

eficiência global do módulo (JUCÁ; CARVALHO, 2013). 

Durante seu funcionamento, se uma única célula vier a dar problema ou se estiver com 

algum sombreamento, afetará o funcionamento das demais células, fazendo com que a 

potência do módulo caia abruptamente. Para que isso não ocorra, são utilizados diodos de 

desvio, como mostrado na Fig. 7b, para dar passagem  a corrente desta célula defeituosa ou 

encoberta, fazendo com que a corrente flua pelo módulo proporcionando seu funcionamento 

correto. 

Normalmente utiliza-se este diodo de desvio em grupos de células (20 células por 

exemplo) ao invés de aplicá-lo a cada célula individualmente, fazendo com que o custo do 

módulo seja reduzido. 

 

Figura 7 - a) Conexões de células em série (Ns) e em paralelo (Np); b) Possíveis ligações para um diodo de 

desvio entre células FV. 

         
Fonte: Jucá e Carvalho (2013, p. 23 e 24) 
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3.8.2 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS MÓDULOS 

 

Conforme o item 3.8.1, os módulos são construídos com células que interligadas 

geram tensões e correntes e dependendo da quantidade de células agrupadas irão constituir as 

características do módulo FV, que são: 

 

a) Tensão de circuito aberto (Voc): é a tensão medida entre os terminais de saída do 

módulo quando submetido à radiação solar e sem nenhuma carga acoplada para 

garantir que não haja circulação de corrente elétrica;  

b) Corrente de curto-circuito (Isc): é a corrente medida que circula de um terminal a 

outro de um módulo estando sem nenhuma carga acoplada, exposto à luz solar e 

com os terminais curto-circuitados. 

 

Quando ligada uma carga a um módulo nas condições padrão de teste, os valores de 

corrente e tensão podem ser registrados em um gráfico. Conforme as variações da carga, 

ocorrem novos valores de corrente e tensão que são registrados. Este gráfico é denominado de 

curva característica I x V, como mostrado na Fig. 8. 

 

Figura 8 - Curva característica I x V de um módulo fotovoltaico. 

 
Fonte: Almeida (2012, p. 42) 

 

c) Tensão e corrente de máxima potência (Vmp e Imp): Para cada ponto I x V, o 

produto corrente vs tensão representa a potência gerada para a condição de 

operação. A Fig. 9 mostra a curva típica da potência para uma célula fotovoltaica, 
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sendo idêntica para o módulo, onde há somente uma tensão (Vmp) e correspondente 

corrente (Imp) para resultar na potência máxima (Pmp). 

 

Figura 9 - Potência elétrica em função da tensão elétrica. Principais parâmetros estão destacados. 

 
Fonte: Almeida (2012, p. 42) 

 

d) Ponto de máxima potência (Pmp): corresponde ao produto da tensão de máxima 

potência (Vmp) e da corrente de máxima potência (Imp).  

 

Os valores de Pmp, Vmp, Imp, Voc e Isc são os parâmetros que especificam o módulo nas 

condições de radiação, temperatura de operação e massa de ar em determinado instante. 

 

e) Fator de forma (FF): expressa o quanto a curva característica I x V se aproxima de 

um retângulo, Fig. 10. Quanto melhor a qualidade das células no módulo, mais 

próxima da forma retangular será a curva I x V. A Eq. 4 apresenta a definição do 

fator de forma: 

 

𝐹𝐹 =
𝐼𝑚𝑝∗𝑉𝑚𝑝

𝐼𝑠𝑐∗𝑉𝑜𝑐
      (4) 

 

Onde: 𝐼𝑚𝑝 é a corrente de máxima potência; 𝑉𝑚𝑝 é a tensão de máxima potência; 𝐼𝑠𝑐 é 

a corrente de curto-circuito e 𝑉𝑜𝑐 é a tensão de circuito aberto. 
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Figura 10 - Fator de forma em função dos parâmetros do módulo. 

 
Fonte: Galdino e Pinho (2014, p. 148) 

 

A eficiência (𝜂), como mostrado na Eq. 5, indica quanto da energia solar incidente no 

painel FV é transformada em energia elétrica: 

 

𝜂 =
𝐼𝑚𝑝∗𝑉𝑚𝑝

𝐴∗𝐺
∗ 100%      (5) 

 

Onde: A (m²) é a superfície do painel FV e G (W/m²) corresponde à irradiância solar 

incidente. 

 

3.8.3 FATORES QUE AFETAM AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Como os módulos convertem a radiação eletromagnética em energia elétrica, a 

incidência de radiação solar e a temperatura são os principais fatores que podem influenciar as 

características elétricas do mesmo. O valor de corrente que é gerado no módulo aumenta 

linearmente com o aumento da radiação solar, como visto na Fig. 11. 
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Figura 11 - Efeito causado pela variação de radiação solar na curva característica I x V. 

 
Fonte: Galdino e Pinho (2014, p. 126) 

 

Entretanto, o aumento da temperatura na célula diminui drasticamente a eficiência do 

módulo, fazendo com que a máxima potência gerada também diminua. A Fig. 12 mostra as 

curvas I x V para diferentes temperaturas com radiação solar de 1000 W/m². 

 

Figura 12 - Influência da temperatura da célula na curva característica I x V (para 1000 W/m2) em um módulo 

fotovoltaico. 

 
Fonte: Galdino e Pinho (2014, p. 127) 

 

 

3.9 DETERMINAÇÃO DAS TEMPERATURAS DA REGIÃO 

 

Um fator determinante no cálculo de um projeto FV é o conhecimento das condições 

climáticas da região do local da instalação. Uma das formas para se fazer isso é realizar a 
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consulta dos dados históricos da localidade em órgãos credenciados e acreditados para tal 

finalidade.  

No Brasil há várias instituições que se dispunham para este fim, sendo os mais 

conhecidos:  o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Centro de Previsão do Tempo e 

Estudos Climáticos - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC - INPE) e o Sistema 

de Organização Nacional de Dados Ambientais (SONDA). Há também Empresas particulares 

que se propõem a este trabalho, principalmente as relacionadas com estudos de energias 

alternativas, como a National Renewable Energy Laboratory (NREL), entre outras. 

O Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) abriga dados 

meteorológicos diários em forma digital, de séries históricas das várias estações 

meteorológicas convencionais da rede de estações do INMET com milhões de informações, 

referentes às medições diárias, de acordo com as normas técnicas internacionais da OMM. 

No BDMEP estão acessíveis os dados diários a partir de 1961 das estações para as 

quais se disponha em forma digital, de pelo menos 80% dos dados que foram registrados 

naquele período. Os dados históricos referentes a períodos anteriores a 1961 ainda não estão 

em forma digital e, portanto, estão indisponíveis no BDMEP.  

As principais variáveis atmosféricas disponibilizadas para consultas no BDMEP são: 

temperatura máxima, temperatura mínima, insolação, entre outras. 

 

3.10 CAIXAS DE CONEXÃO 

 

  Normalmente há caixas de conexões, ou caixa de junção, na parte posterior dos 

módulos, onde são acondicionados os diodos de desvio e as conexões dos conjuntos de 

células em série. A Fig. 13 mostra um exemplo do interior de uma caixa de conexões e um 

diagrama mostrando a posição dos diodos de desvio. Neste exemplo, cada diodo está 

conectado a um grupo de células em série. Alguns módulos não possuem caixa de conexões 

ou ela é inacessivel, saindo os cabos diretamente do módulo laminado ou de uma caixa 

lacrada (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 
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Figura 13 - Caixa de conexões (esquerda) e diagrama de ligações (direita) de um módulo. 

 
Fonte: Galdino e Pinho (2014, p. 155). 

 

3.11 CABOS E CONECTORES 

 

  Os cabos dos módulos FV devem possuir isolamento mínimo para a máxima tensão do 

sistema e serem capazes de suportar as intempéries. Módulos mais recentes, desenvolvidos 

para aplicações conectadas à rede, são fornecidos com cabos pré-instalados, tendo o 

comprimento suficiente para a sua interligação série com outro módulo igual em um arranjo 

FV. Os cabos possuem conectores de engate rápido, para facilitar a tarefa de instalação e 

garantir a boa qualidade da conexão (VILLALVA; GAZOLI, 2012). A Fig. 14 mostra um 

exemplo destes conectores. 

   

Figura 14 – Cabos e conectores de engate rápido MC4 para conexão série de módulo. 

 
Fonte: Galdino e Pinho (2014, p. 156). 

 

Além de proporcionar as características mencionadas anteriormente, esses conectores devem 

possuir grau de proteção IP67 ou superior, não devendo ser instalados em eletrocalhas ou 
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dutos que possam acumular água. Para manter um aspecto limpo e organizado, os cabos não 

devem ficar soltos e sujeitos à ação do vento, e sim presos em chicotes à estrutura do painel 

FV por meio de abraçadeiras apropriadas. 

 

3.12 INVERSORES 

 

Inversores são equipamentos para condicionar a energia de forma que seja possível sua 

utilização final nos sistemas. Eles convertem a energia dos módulos que está em corrente 

contínua para a corrente alternada assim como fornecida pelas redes de distribuição da 

concessionária. 

Em sistemas de geração fotovoltaica em que se apresentam grandes potências, uma 

vantagem da utilização do inversor está viculada ao dimensionamento dos cabos para a 

interligação dos arranjos e barras a serem alimentadas por longas distâncias para posterior 

entrega desta energia para a rede de distribuição. Isto se deve ao fato de que circuitos em 

corrente alternada podem operar em tensões elevadas com correntes baixas. Outra vantagem 

em trabalhar em corrente alternada é a possíbilidade de elevar ou rebaixar as tensões a níveis 

compatíveis com sua distribuição e uso final. 

Seu funcionamento esta baseado no acionamento de semicondutores que funcionam 

como "chaves", este chaveamento converte a tensão continua em uma forma de onda 

compatível com a da rede. 

Os inversores podem ser monofásicos ou trifásicos, sua configuração dependerá da 

potência estipulada. Inversores de baixa potência normalmente são monofásicos, enquanto 

que inversores de grandes potências são exclusivamente trifásicos.   

 

3.12.1 TIPOS DE INVERSORES 

 

Existem dois tipos de inversores disponiveis no mercado: os inversores conectados à 

rede (On-Grid) e os inversores isolados (Off-Grid). 

O primeiro tipo é utilizado em sistemas conectados à rede de distribuição, fazendo a 

interligação do sistema de geração com a concessionária. O segundo tipo é utilizado em 

sistemas isolados, geralmente em regiões remotas não atendidas pelo Sistema Interligado 

Nacional (SIN).  
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As tecnologias estão avançando e possibilitando que o mesmo inversor possa operar 

nos dois sentidos, isolado ou sincronizado à rede. 

 

3.12.2 CLASSIFICAÇÃO DOS INVERSORES ON-GRID 

 

Segundo Galdino e Pinho (2014), a classificação dos tipos de inversores para sistemas 

FV conectados à rede (SFCR) é a seguinte: 

 

a) Inversores Centrais: inversores trifásicos de grande porte, com potência na faixa de 

centenas de kWp à vários MWp, utilizados em Usinas Fotovoltaicas (UFV). 

b) Inversores Multistring: inversores que apresentam várias entradas independentes 

com seguidor do ponto de potência máxima (SPPM) para conexão de fileiras ou 

arranjos de módulos. Próprios para instalações urbanas onde cada fileira ou arranjo 

pode estar submetida a diferentes condições de irradiância e/ou sombreamento, opera 

com potência na faixa de dezenas a centenas de kWp. 

c) Inversores String: inversores monofásicos que apresenta apenas uma entrada SPPM, 

próprio para instalações de microgeração (até 10kWp). 

d) Módulo AC: modulo FV associado a um micro inversor.  

 

Conforme ANEEL (2017), os inversores para SFCR devem atender aos requisitos de 

proteção determinado no item 5 da seção 3.3 do Módulo 3 do Procedimento de Distribuição 

de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), o que inclui a proteção anti-

ilhamento, função esta que desconecta automaticamente da rede elétrica de distribuição 

sempre que houver sua desenergização por motivo de falha ou de manutenção programada da 

distribuidora, e a exigência de transformador de acoplamento, entre outras.  

A norma brasileira pela qual os inversores atendem é a  NBR 16149/13, que estabelece 

vários parâmetros como: tensão de entrada e saída, faixa de tensão do SPPM, frequência, 

distorção harmônica total (THD), proteção anti-ilhamento, entre outros. 

 

3.12.3 CARACTERÍSTICAS DOS INVERSORES 

 

O custo do inversor está diretamente ligado à qualidade de energia que este irá 

disponibilizar para a carga ou rede de distribuição. Quanto mais pura sua forma de onda, 
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menor teor de harmônicos emitirá, diminuindo custos com filtros e aumentando sua 

eficiência. 

Para especificar um inversor é preciso considerar qual é o tipo de emprego: inversor 

para sistemas isolados ou conectados à rede. Os parâmetros que devem ser especificados são: 

tensão de entrada DC e tensão de saída AC, faixa de variação da tensão do SPPM, potência 

nominal, potência de surto, frequência, forma de onda e THD, grau de proteção (IP), 

temperatura ambiente e umidade do local da instalação além das certificações e tempo de 

garantia, por exemplo. 

 

3.13 TRANSFORMADOR PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Segundo Villalva e Gazoli (2012), os inversores para SFCR podem possuir ou não 

transformadores de isolação. A presença do mesmo torna o sistema FV mais seguro, pois isola 

completamente a etapa DC da AC, impedindo a circulação de correntes de fuga entre os 

módulos e a rede de distribuição, oferecendo segurança adicional em caso de alguma falha do 

sistema. 

Existem três tipos básicos de inversores no mercado, quanto a questão de possuirem 

ou não transformadores:  inversores com transformadores de baixa frequência, Fig. 15a, são 

mais eficientes e comuns no mercado, porém devido a sua estrutura física em formato de 

toróides, os deixam mais pesados e volumosos. Os inversores com transformadores de alta 

frequência, Fig. 15b,  são mais leves e compactos, porém menos eficientes que o anterior. Por 

fim, os inversores sem transformadores, são mais leves e compactos, possuindo uma boa 

eficiência. É a última tecnologia desenvolvida e autorizada pelos países que iniciaram o uso 

dos SFCR, oferendo os mesmos recursos e proteções que os dois modelos anteriores. 

Um caso especial para o emprego de transformadores é quando da utilização de 

módulos de filmes finos, que necessitam, devido sua tecnologia, ter um de seus terminais 

elétricos aterrado à estrutura de alumínio para evitar a degradação das células FV de seus 

módulos. 

Neste caso, é recomendado o uso de inversores com transformadores ou 

transformadores independentes para esta aplicação. Há casos em que são utilizados inversores 

sem transformadores, porém projetados para este tipo de módulo em específico (VILLALVA;  

GAZOLI, 2012). 
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Figura 15 – a) Transformador toroidal de baixa frequência e b) Transformador de alta frequência. 

 
Fonte: adaptado de Villalva e Gazoli (2012, p. 173). 

 

3.14 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

 

Além das proteções já existentes nos inversores é necessário prever outros métodos de 

proteção dos circuitos que interligam o sistema de geração FV, como disjuntores, dispositivos 

de proteção contra surtos (DPS), sistemas de aterramento e sistemas de proteção contra 

descargas atmosféricas (SPDA), conforme a norma brasileira para instalações elétricas de 

baixa tensão (ABNT, 2004). 

O correto dimensionamento dos dispositivos de proteção proporcionará maior vida útil 

à instalação como um todo, pois através destes componentes passará toda a energia gerada e, 

caso ocorra alguma falha, o esperado destes é a sua imediata atuação, fazendo com que esta 

falha não se perpetue ao longo do circuito, contribuindo para que haja a minimização ou até 

mesmo a eliminação destas (FINDER, 2012).  

De acordo com Galdino e Pinho (2014), com o atual avanço tecnológico dos 

componentes de sistemas FV há a integralização dos mesmos, aliando a robustez e a 

otimização dos espaços para a instalação. Exemplo disto são as proteções presentes nos 

inversores para SFCR, que possuem vários itens de monitoramento das condições da energia 

que flui pelo mesmo.  

Conforme ANEEL (2017), além de todos os dispositivos de proteção, é exigido, como 

padrão técnico, a instalação de um dispositivo de seccionamento visível (DSV), que pode ser 

uma chave seccionadora sob carga. Sua função é garantir a desconexão da geração durante 

algum procedimento de manutenção da concessionária. 
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3.15 AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

O início da autoprodução de energia elétrica surgiu durante o último governo militar 

do então Presidente João Figueiredo, por meio do Decreto-Lei n° 1.872/81. Este Decreto-Lei 

concedia aos concessionários a compra dos excedentes da geração de energia elétrica dos 

autoprodutores, desde que essa energia não fosse gerada a partir de combustíveis derivados do 

petróleo. Desta forma, definiu o papel do autoprodutor e o que seria o excedente de energia 

elétrica (MENDES, 2011).  

O autoprodutor seria todo titular de concessão ou autorização federal para a produção 

de energia elétrica para seu consumo próprio e a diferença positiva entre a energia gerada e 

consumida, seria o excedente. 

O Decreto-Lei nº 1.872/81 foi revogado, pela Lei nº 9.648/98. Desde então ficou 

instituído que a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus 

excedentes de energia elétrica dependeria de autorização da ANEEL. 

Segundo Mendes (2011), atualmente, o marco regulatório que disciplina a atuação dos 

Autoprodutores de Energia Elétrica (APE) e Produtores Independentes de Energia Elétrica 

(PIE) no mercado de energia elétrica é disciplinado pela Lei nº 9.074/95, o Decreto nº 

2.003/96 e a Resolução Normativa nº 247/06 (ANEEL, 2006). Esse conjunto de normas 

define as regras de comercialização de energia elétrica entre esses geradores, os consumidores 

livres e concessionários ou permissionários de serviço público de distribuição de energia. 

Conforme o Decreto n.° 2.003/96, este garante a segurança e busca a promoção da 

competitividade futura, facilitando a inserção dos agentes APE e dos PIE, garantindo o livre 

acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, contudo, havendo a 

necessidade de pagamentos das taxas do custo de transporte desta energia. Permite também ao 

APE e PIE a venda de seus excedentes de energia produzida e a troca desta em montantes 

economicamente equivalentes, ressarcindo os concessionários ou permissionários das redes de 

transmissão e distribuição dos custos do transporte da energia, viabilizando o consumo 

remotamente.  
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4 METODOLOGIA 

 

Serão apresentadas as etapas e os cálculos necessários para o dimensionamento da 

instalação da usina fotovoltaica para a autoprodução de energia elétrica que supra a 

necessidade diária total ou parcial de uma indústria. 

 

4.1 POTENCIAL SOLAR NA REGIÃO 

 

Os dados de irradiação solar e meteorológicos da região foram adquiridos a partir do 

site do CRESESB (2018) para o potencial solar, e no site do INMET (2019), para as 

temperaturas históricas da região. 

 

4.1.1 DADOS DE IRRADIAÇÃO SOLAR 

 

Ao inserir as coordenadas da localidade desejada, conforme a Fig. 16, o programa 

SunData apresenta um gráfico com as curvas das irradiações das localidades próximas ao 

local em questão e também dados com os valores da irradiação global horizontal e dos planos 

inclinados das três localidades próximas ao local.  

 

Figura 16 - Coordenadas geográficas do local da instalação. 

 
Fonte: CRESESB (2018). 

 

Os dados, apresentados na Fig. 17 mostram a irradiação solar diária média mensal 

(kWh/m
2
.dia) no plano horizontal e nos anexos A, B e C, a irradiação solar diária média 

mensal (kWh/m
2
.dia) no plano inclinado para todos os meses do ano, a partir de Janeiro. 

Adicionalmente é mostrado o valor da menor irradiação diária média mensal, 

destacada em vermelho, da maior irradiação diária média mensal, destacada em azul, da 

irradiação diária média anual e da diferença entre a máxima e a mínima, estas duas últimas 

destacadas em negrito. 
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Figura 17 - Plano horizontal das localidades próximas à instalação.

 
Fonte: CRESESB (2018). 

 

4.1.2 DADOS DAS TEMPERATURAS DA LOCALIDADE 

 

Com base no INMET (2019), foram coletados os dados das temperaturas da cidade de Porto 

Alegre, ponto mais próximo do local da instalação da UFV que pertence a região 

metropolitana da capital, conforme mostrado na Fig. 18, onde é mostrada a entrada de dados 

na página do INMET para a consulta das variáveis. 

 

Figura 18 - Página do INMET para entrada dos dados 

 
Fonte: Dados da rede do INMET (2019). 
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Foi consultada a estação Porto Alegre (OMM: 83967), Fig. 19, que está localizada na 

latitude 30,05° S, longitude 51,16° O. Esta estação está a 46,97 metros de altitude, tendo 

inicio de operação em 09/12/1909 e está operante até os dias atuais. 

O intervalo do período desta consulta foi definido entre 01/01/2015 até 31/12/2018, 

mesmo período onde foram consultados os valores de consumo de energia das cargas. 

 

Figura 19 - Seleção da estação meteorológica para aquisição dos dados. 

 
Fonte: Dados da rede do INMET (2019). 

 

4.2 DEFINIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO 

 

Uma das razões para a escolha deste local e a realização deste projeto é em função da 

relação de trabalho, onde já decorre mais de 25 anos. Em função disto, conhecendo as 

necessidades da empresa para diminuir os custos de produção, foi elaborado o 

dimensionamento para a produção de energia elétrica a partir de um sistema fotovoltaico para 

o consumo desta indústria.  

Sobre a indústria em questão, trata-se da fábrica da Pirelli Pneus, fabricante de 

produtos pneumáticos para a indústria automobilística. A mesma está situada no município de 

Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul.  

Esta fábrica possui uma área total de 551.801,5 m² com a orientação azimutal de seus 

telhados tipo shed voltados para o norte geográfico, como visto na Fig. 20.  
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Figura 20 - Fábrica da Pirelli Pneus em Gravataí/RS. 

 
Fonte: Google (2019). 

 

Atualmente a planta conta com 145.675,52 m² de área coberta, tendo os seguintes 

tipos de telhados: telhas metálicas com e sem shed, telhas de fibrocimento com shed e lajes de 

concreto. 

Estes telhados estão representados com suas respectivas áreas conforme o plano 

diretor da fábrica, demonstrado no anexo D. Está coberto por telhas do tipo metálica uma área 

de 96.418,84 m², por telhas do tipo fibrocimento uma área de 47.188,68 m² e por lajes de 

concreto uma área de 2.068 m². Outros prédios fazem parte da planta, porém não listam neste 

inventário sobre telhados, pois são prédios auxiliares como: vestiários, escritórios, refeitório, 

subestações e portaria, entre outros. 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DO CONSUMO E DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Conforme ANEEL (2010), a fábrica da Pirelli Pneus é classificada como consumidora 

do grupo A, devido a tensão ser superior a 2,3 kV. Dentro deste grupo de consumidores ela 
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ainda esta classificada, segundo ANEEL (2009), como “cliente livre - A3 industrial”, com 

nível de tensão igual ou superior a 69 kV. 

O fornecimento de energia elétrica é realizado pela concessionária RGE Sul, que a 

entrega em seu pórtico de entrada, com o nível de tensão de 69 kV.  

Esta energia entra na fábrica através de uma subestação onde existem três 

transformadores de 10 MVA cada. Estes transformadores rebaixam esta tensão de 69 kV para 

13,2 kV e 3,8 kV em seu secundário e terciário, respectivamente. Posteriormente é distribuido 

para outras cabines onde é novamente rebaixada a tensão de 13,2 kV para sua utilização final 

em BT (440V e 220V). A tensão de 3,8 kV é utilizada para acionamentos de motores de 

grande porte, como Bamburys e Moinhos. 

A Pirelli Pneus possui o supervisório da empresa "Engie" para o controle e gestão da 

energia elétrica. Com este programa é possível acompanhar on-line o consumo horário e 

também no acumulado mensal, conforme mostra a Fig. 21.  

 

Figura 21 - Demonstrativo do consumo diário. 

 
Fonte: Engie (2019). 

 

Este sistema, além de fazer o controle da gestão energética, também sinaliza alarmes 

quando ocorrem ultrapassagens dos valores contratados de demanda e para os excedentes 

reativos, enviando mensagens para determinados usuários.  
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Através deste supervisório, é possível verificar os históricos das faturas de energia 

elétrica, dos consumos e demandas ativas, fator de potência, relatórios e gráficos, seja 

financeiro ou de consumo e demanda, entre outros.  

A demanda contratada Fora de Ponta é de 16.200 kW, e na Ponta 15.700 kW, 

conforme mostrado na Fig. 22, ambas com 5% de tolerância em caso de ultrapassagem do 

valor contratado. O tempo de integração é de 15 minutos. 

 

Figura 22 - Demonstrativo da Demanda diária. 

 
Fonte: Engie (2019). 

 

4.4 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

A configuração do sistema fotovoltaico será um SFCR. A rede à qual será conectado o 

sistema de geração é uma linha em alta tensão de 69 kV. 

A estrutura adotada para a geração, será com inversores centrais, sendo estes, 

interligados através de transformadores a um barramento de média tensão (MT) de 13,2 kV, 

posteriormente, através de um transformador será ligado ao barramento principal de alta 

tensão (AT) de 69 kV, para a entrega da energia à rede de distribuição. 

Abaixo, conforme Fig. 23, é verificado a distribuição dos componentes do sistema. 
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Figura 23 - Configuração do sistema SFCR. 

 
Fonte: adaptado de ABB (2017). 

 

4.5 SELEÇÃO DO MÓDULO SOLAR 

 

A seleção dos módulos FV deve estar baseada em alguns critérios, que são: tecnologia 

empregada, disponibilidade no mercado, qualidade dos módulos, garantias do fabricante e 

eficiência. 

São critérios importantes, pois dependem dos detalhes do local da instalação da UFV, 

do clima, da temperatura e da irradiação média incidente, entre outros. 

Atualmente existem várias tecnologias disponíveis no mercado. Algumas já 

consolidadas e outras, mais recentes, em fase de comprovação. A grande tendência de 

utilização são os módulos de silício cristalino, que dominam em cerca de 90% do mercado 

mundial (MARQUES, 2014), em comparação as demais tecnologias que ainda estão se 

afirmando. 

Os módulos de silício cristalino já estão há anos no mercado e comprovaram sua 

eficiência ao longo de sua vida útil, sendo esta de aproximadamente 25 anos, onde plantas de 

UFV já foram descomissionadas e demonstraram seu desempenho (CAMARGO, 2014). 

Durante a seleção dos módulos é necessário atentar para as tolerâncias de potência, 

pois quanto menor esta faixa, maior será a geração ao longo dos anos. A temperatura do local 

da instalação é relevante, pois em um país tropical como o Brasil as temperaturas variam ao 

longo do ano, principalmente no sul, onde a faixa de variação é mais extensa. Como há 

temperaturas mais elevadas em determinadas épocas do ano, há um rendimento menor em 

comparação a países onde o clima é mais frio com os mesmos índices de irradiação. 
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A disponibilidade comercial é outro fator determinante para compor o custo/benefício 

para se obter uma relação R$/kWh mais reduzida possível.  

Outro ponto importante é o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) que 

coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), fornece informações sobre o 

desempenho dos módulos, considerando atributos como a eficiência energética e outros 

critérios que podem influenciar na escolha dos mesmos. Os módulos de diferentes tecnologias 

são ensaiados em laboratório e recebem uma classificação que vai de "A" até "E", onde "A" 

significa mais eficiente e "E" menos eficiente, conforme anexo E. 

Para a implantação de um gerador FV é imprescindível que o equipamento tenha 

passado pela homologação do INMETRO, caso isso não tenha ocorrido, a empresa 

fornecedora deste equipamento terá que fazê-lo para certificar o mesmo neste órgão.  

A vida útil média que a grande maioria dos fabricantes de módulos FV oferecem é em 

torno de 25 anos, porém é necessário considerar o tempo de garantia do equipamento, que 

varia de fabricante para fabricante, podendo ter esta variação de 5 a 10 anos. 

Um aspecto relevante para a escolha do painel é sua eficiência energética, pois ela será 

determinante para a quantidade de energia gerada ao longo do ano. 

 

4.5.1 LOCAL DA INSTALAÇÃO 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi levado em conta a área de telhados 

disponível na fábrica, que é um total de 145.675,52 m².  

Na empresa existem três tipos de arquiteturas para os telhados: a primeira com telhas 

metálicas com inclinação de 1°, praticamente plano, mostrado na Fig. 24, o segundo com 

telhas de fibrocimento ou telhas metálicas, ambas com sheds com inclinação de 17°, mostrado 

na Fig. 25. O terceiro tipo não será considerado, pois as lages de concreto não serão 

utilizadas. 

 

Figura 24 - Telhado metálico com ângulo de caimento de 1° 

 
Fonte: Pirelli Pneus (2004). 
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Figura 25 - Telhado metálico e de fibrocimento com sheds, ângulo de caimento de 17°. 

 
Fonte: Pirelli Pneus (1999).  

 

Em uma instalação onde os módulos estão em uma posição fixa, sem rastreamento 

solar, a sua orientação azimutal deve ser voltada para o norte geográfico, a fim de 

proporcionar a maior geração ao longo do ano (VILLAVA; GAZOLI, 2012). As instalações 

dos telhados tipo shed da fábrica estão orientados para o norte geográfico conforme pode ser 

verificado na imagem aérea da fábrica na Fig. 20 (GOOGLE, 2019). 

 

4.5.2 SOMBREAMENTO 

 

Para evitar o sombreamento mútuo de um módulo sobre o outro será utilizada uma 

técnica simples, que é a aplicação das relações trigonométricas na geometria da estrutura 

empregada para a instalação dos módulos no telhado metálico. Conforme a Fig. 26, pode ser 

observado as formas geométricas das estruturas que fixarão os módulos a um ângulo (β) de 

22° e relacionar com as equações para a realização dos cálculos. 

 

Figura 26 - Distância de espaçamento entre os módulos sobre as telhas metálicas. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2019). 
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Para iniciar os cálculos de distanciamento entre os módulos sobre os telhados, é 

necessário saber a inclinação dos raios solares incidentes no pior caso ao longo do ano.  

Ao observar a Fig. 27, uma carta solar da radiação global horizontal da região de Porto 

Alegre, plotada a partir do programa Analysis SOL-AR 6.2, criado pelo Laboratório de 

Eficiência Energética em Edificações (LabEEE) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), é possível verificar a altura solar, que está a um ângulo (α) de aproximadamente 35° 

às 12h no solstício de inverno, que inicia em 22 de Junho. 

 

Figura 27 - Carta solar da região de Porto Alegre. 

 
Fonte: UFSC (2009) 

 

4.5.3 CÁLCULO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Conforme as características elétricas do módulo escolhido visto no anexo F, a tensão 

do sistema não deve ultrapassar os valores especificados pelo fabricante. Ela ocorre quando o 

painel FV está ainda em circuito aberto (Voc) em baixas temperaturas. Isto pode acontecer 

durante o período de inverno, ainda no nascer do sol, quando a tensão do sistema se eleva em 

função da baixa temperatura do gerador FV, e o inversor ainda não se conectou à rede, em 

virtude da baixa irradiância, ou ainda em função de uma falha na rede, que automaticamente 

desconecta o sistema deixando os módulos em circuito aberto (GALDINO; PINHO, 2014).  

Para este cálculo será utilizado a Eq. 6: 
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𝑉𝑜𝑐 (𝑇) = 𝑉𝑜𝑐𝑆𝑇𝐶 ∗ (1 + 𝛽𝑉𝑜𝑐 ∗ (𝑇 − 𝑇𝑆𝑇𝐶))   (6) 

 

Onde: 𝑉𝑜𝑐 (𝑇) é a tensão de circuito aberto na temperatura ambiente; 𝑉𝑜𝑐𝑆𝑇𝐶 é a 

tensão de circuito aberto na condição padrão de teste; 𝛽𝑉𝑜𝑐 é o coeficiente de temperatura da 

tensão de circuito aberto; 𝑇 é a temperatura ambiente e 𝑇𝑆𝑇𝐶 é a temperatura na condição 

padrão de teste. 

 

O próximo passo será determinar o número de módulos FV que irão compor a fileira. 

Para este cálculo será usado a Eq. 7. 

 

𝑛° 𝑚ó𝑑𝑓𝑖𝑙 ≤ 𝑉max,𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑉𝑜𝑐(𝑇)⁄     (7) 

 

Onde: 𝑛° 𝑚ó𝑑𝑓𝑖𝑙 é o número de módulos da fileira e 𝑉max,𝑠𝑖𝑠𝑡 é a tensão máxima do 

sistema FV. 

 

O número de módulos calculado deve sempre ser arredondado para um número inteiro 

para baixo, a fim de que a tensão não ultrapasse o valor máximo especificado pelo fabricante. 

Desta forma, a tensão máxima corrigida é calculada pela Eq. 8: 

 

𝑉′max,𝑠𝑖𝑠𝑡 =  𝑛° 𝑚ó𝑑𝑓𝑖𝑙 ∗ 𝑉𝑜𝑐(𝑇)    (8) 

 

Onde: 𝑉′max,𝑠𝑖𝑠𝑡 é a tensão máxima corrigida do sistema FV.  

Através do AutoCAD, programa utilizado para Projeto Assistido por Computador 

(Computer Aided Design), é plotado o desenho das fileiras de módulos sobre o telhado, 

mostrado na Fig. 28, sendo possível determinar a área disponível que será coberta pelos 

módulos FV. 
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Figura 28 - Desenho com os arranjos de módulos sobre os telhados da fábrica da Pirelli. 

 
Fonte: Pirelli Pneus (2017), adaptado pelo autor (2019). 

 

4.5.4 POTÊNCIA DO GERADOR 

 

A potência do gerador solar pode ser dada em função da energia consumida pela carga 

ao longo do dia ou da área disponível para a instalação do mesmo. Neste ponto será analisado 

qual dos critérios será adotado. Para resolver estes cálculos será utilizado a Eq. 9 para a opção 

da potência em função do consumo: 

 

𝑃𝐹𝑉,𝑐𝑜𝑛𝑠 =
𝐸

𝐻𝑆𝑃𝑀𝐴∗𝑇𝐷
      (9) 

 

Onde: 𝑃𝐹𝑉,𝑐𝑜𝑛𝑠 é a potência de pico do consumo do painel FV; 𝐸 é o consumo diário 

médio anual; 𝐻𝑆𝑃𝑀𝐴 é a média diária anual das horas de sol pleno incidente no plano do 

painel FV e 𝑇𝐷 é um valor adimensional que representa a taxa de desempenho.  

 

TD é definido como a relação entre o desempenho real do sistema sobre o desempenho 

máximo teórico possível. Essa relação é um parâmetro para avaliar a geração de energia 

elétrica de um dado sistema fotovoltaico, por levar em consideração a potência real do sistema 

sob as condições de operação e todas as perdas envolvidas, como perdas por queda de tensão 

devido à resistência dos conectores e cabeamento, sujeira na superfície do painel, 

sombreamento, eficiência do inversor, carregamento do inversor, descasamento dos módulos 

de mesmo modelo (diferenças entre suas potências máximas), resposta espectral, temperatura 
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operacional, entre outras. Utilizam-se habitualmente os valores entre 70 e 80 % para as 

condições de radiação solar encontradas no Brasil (GALDINO; PINHO, 2014). 

Para a opção em função da área disponível para a instalação, será necessário conhecer 

a potência por metro quadrado do módulo, onde pode ser calculada a partir da Eq. 10. 

 

 𝑃𝑚ó𝑑,𝑚² = 𝑃𝑚ó𝑑/𝐴𝑚ó𝑑     (10) 

 

Onde: 𝑃𝑚ó𝑑,𝑚² é a potência do módulo por m²; 𝑃𝑚ó𝑑 é a potência nominal do módulo 

e 𝐴𝑚ó𝑑 é a área do módulo. 

 

A potência em função da área disponível será calculada conforme a Eq. 11. 

 

𝑃𝐹𝑉,𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑚ó𝑑,𝑚² ∗ 𝐴𝑐𝑜𝑏     (11) 

 

Onde: 𝑃𝐹𝑉,𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 é a potência de pico instalada do painel FV e 𝐴𝑐𝑜𝑏 é a área coberta 

pela instalação dos módulos. 

 

4.6 DETERMINAÇÃO DO INVERSOR 

 

A determinação do inversor será em função da potência do gerador solar que será 

dimensionado conforme item 3.12, onde será apresentado seus resultados no item 5. A 

disposição do sistema é mostrado conforme Fig. 29. 

 

Figura 29 - Configuração de um sistema de geração solar. 

 
Fonte: ABB (2014) 
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Onde:  

① Módulo FV; ② Fileira; ③ Arranjo; ④ Gerador solar; ⑤ Caixa de concentração 

das fileiras de módulos e ⑥ Inversor. 

 

4.6.1 MÁXIMA TENSÃO DE ENTRADA 

 

Há parâmetros que é necessário atenção para que não haja perda do equipamento, e 

um entre os mais importantes para o dimensionamento do inversor é a tensão máxima de 

entrada. Para que isso não ocorra, deve ser dimensionado corretamente este parâmetro através 

da Eq. 7 que utiliza os coeficientes de temperatura na tensão máxima de circuito aberto para o 

ajuste do número de módulos que formarão a fileira, a fim de não ultrapassar este limite.  

 

4.6.2 MÁXIMA CORRENTE DE ENTRADA 

 

A máxima corrente de entrada do inversor será determinada pelo número de fileiras 

em paralelo que irão formar um arranjo. Estes arranjos posteriormente estarão em paralelo nas 

entradas do inversor e a soma destes não deverá ultrapassar o valor total da corrente 

especificada pelo fabricante. 

 

4.6.3 FAIXA DE TENSÃO DO SEGUIDOR DO PONTO DE POTÊNCIA MÁXIMA 

 

A grande maioria dos inversores possuem um SPPM, que visa a eficiência de sua 

conversão. Este seguidor funciona dentro de uma faixa de tensão que é especificada pelo 

fabricante. Segundo Galdino e Pinho (2014), a tensão máxima no ponto de máxima potência 

será calculada através da Eq. 12. 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑆𝑇𝐶 ∗ 𝑛° 𝑚ó𝑑𝑓𝑖𝑙     (12) 

 

Onde: 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑎𝑥 é a tensão máxima da faixa de SPPM; 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑆𝑇𝐶 é a tensão do ponto 

de máxima potência na condição padrão de teste. 

 

Ainda, Galdino e Pinho (2014), afirmam que a tensão mínima no ponto de máxima 

potência acontecerá na maior temperatura ambiente. A mesma foi evidenciada anteriormente 



53 
 

    
 

na determinação das temperaturas da região. A esta temperatura ambiente é somado a 

temperatura de operação dos módulos que está explicitado nas especificações técnicas do 

fabricante. A tensão mínima do SPPM será calculada conforme a Eq. 13: 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑖𝑛 = [𝑉𝑚𝑝𝑝𝑆𝑇𝐶 ∗ (1 + 𝛽𝑉𝑚𝑝𝑝 ∗ (𝑇 − 𝑇𝑆𝑇𝐶))] ∗ 𝑛° 𝑚ó𝑑𝑓𝑖𝑙  (13) 

 

Onde: 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑖𝑛 é a tensão mínima no ponto de máxima potência e 𝛽𝑉𝑚𝑝𝑝 é o 

coeficiente de temperatura da tensão do ponto de máxima potência. 

 

Esta é a faixa de tensão onde o inversor trabalhará tendo seu maior rendimento, 

quando abaixo do 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑖𝑛 trabalhará com rendimento inferior até seu desacoplamento 

quando atingir o valor mínimo de tensão para seu funcionamento. Acima do 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑎𝑥 

também terá baixo rendimento até atingir a máxima tensão do sistema, permanecendo seu 

funcionamento nesta condição até voltar para a faixa de trabalho. Estas variações se darão em 

função dos valores da irradiância solar e temperatura do local.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta etapa, serão discutidos os resultados provenientes dos cálculos e análises 

elaborados neste trabalho.  

 

5.1 DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL SOLAR 

 

Estão apresentadas na Fig. 18 as curvas de irradiação solar no plano horizontal de cada 

localidade próxima à instalação da UFV. Pode ser verificada a irradiação solar diária média 

no plano horizontal para Gravataí nas coordenadas 29,901° S, 50,949° O, distante a 4,5 km do 

ponto de referência com 4,40 kWh/m².dia, para Viamão nas coordenadas 30° S, 50,949° O, 

distante a 7,0 km do ponto de referência com 4,41 kWh/m².dia, e por fim, para Gravataí nas 

coordenadas 29,901° S, 51,049° O distante a 9,1 km do ponto de referência com 4,38 

kWh/m².dia. 

Para o plano inclinado, o programa apresenta os dados de irradiação e os gráficos das 

cidades próximas, conforme os anexos A, B e C. Foram constatados que os dados de 

irradiação, independente do ângulo de inclinação se apresentam com seus valores muito 

próximos.  

Como o objetivo principal deste trabalho visa a maior geração de energia elétrica 

possível ao longo do ano, será adotada a inclinação de 22° para a maior média anual.  

A partir dos dados de irradiação solar no plano inclinado, verificou-se a média da 

maior média anual de 4,64 kWh/m².dia.  

Com base no dado acima, será calculado o tempo de irradiação solar ao longo do dia, 

utilizando a Eq. 3: 

 

𝐻𝑆𝑃 =
4,64 𝑘𝑊ℎ 𝑚2⁄ . 𝑑𝑖𝑎

1.000 𝑊 𝑚2⁄
= 4,64 ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA LOCAL 

 

Após a inserção dos dados das coordenadas geográficas para a consulta, como visto 

anteriormente na Fig. 16, um arquivo de texto é gerado, conforme Fig. 30, no qual o mesmo 

pode ser copiado e utilizado posteriormente. 
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Figura 30 - Demonstrativo dos dados solicitados. 

 
Fonte: Dados da rede do INMET (2019). 

 

Com a utilização dos recursos do Excel, foi montada uma tabela em uma planilha com 

os dados históricos das temperaturas, sendo neste período evidenciado a temperatura mínima 

das mínimas temperaturas de 2,2 °C e a temperatura máxima das máximas temperaturas de 

39,0 °C, como mostrado na Fig. 31. Estes dados serão muito importantes para a realização dos 

cálculos de tensão de circuito aberto e da queda de tensão de máxima potência dos módulos 

FV. 

 

Figura 31 - Dados das temperaturas do local. 

 
Fonte: Dados da rede do INMET, (adaptado pelo autor, 2019). 
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5.3 DETERMINAÇÃO DO CONSUMO E DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA  

 

A partir dos relatórios de consumo de energia elétrica dos anos de 2015 a 2018, 

obtidos do supervisório Follow Energy, foi realizado o cálculo da média mensal anual, onde 

foi constatado o consumo no horário de Ponta de 732.623,32 kWh e um consumo no horário 

Fora de Ponta de 7.396.377,68 kWh, totalizando um consumo médio de 

8.129.001,01 kWh/mês, conforme discriminado na Tabela 1 e apresentado no Gráfico 1.  

 

Tabela 1 - Consumo médio mensal nos anos de 2015 à 2018. 
Gerenciamento de Energia e Telemedição 

Powered by Follow Energy 

Média dos Consumos Mensais 
 

Pirelli - Gravataí - Concessionária (333321) 

Período Ponta (kWh) Fora de Ponta (kWh) Σ Ano (kWh) 

JAN 804.045,50 8.156.778,18 8.960.823,68 

FEV 733.364,15 7.483.807,20 8.217.171,35 

MAR 806.560,73 8.143.131,33 8.949.692,05 

ABR 751.149,03 7.787.777,88 8.538.926,90 

MAI 762.165,60 7.417.326,35 8.179.491,95 

JUN 714.976,53 7.386.247,35 8.101.223,88 

JUL 725.214,03 7.598.178,53 8.323.392,55 

AGO 736.671,60 7.088.364,68 7.825.036,28 

SET 716.537,88 7.194.125,98 7.910.663,85 

OUT 700.068,60 7.037.875,43 7.737.944,03 

NOV 702.604,40 6.959.273,50 7.661.877,90 

DEZ 638.121,80 6.503.645,83 7.141.767,63 

MÉDIA/MÊS 732.623,32 7.396.377,68 8.129.001,00 

MÉDIA/DIA 24.420,78 246.545,92 270.966,70 

Fonte: Engie (adaptado pelo autor, 2019). 

 

De posse destes valores foi calculado o consumo médio diário, tendo como resultado 

os valores de 24.420,78 kWh no horário de Ponta e 246.545,92 kWh no horário Fora de 

Ponta, totalizando um consumo diário de 270.966,70 kWh. 

 

 



57 
 

    
 

Grafico 1 - Demonstrativo do consumo médio mensal ao longo dos anos de 2015 à 2018. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Conforme discriminado na Tabela 2 e apresentado no Gráfico 2, a média anual do 

consumo foi de 8.791.479,83 kWh no horário de Ponta e de 88.756.532,20 kWh no horário 

Fora de Ponta, totalizando um consumo médio anual de 97.548.012,03 kWh. 

 

Tabela 2 - Consumo diário nos anos de 2015 à 2018. 
Gerenciamento de Energia e Telemedição 

Powered by Follow Energy 

Média dos Consumos Anuais 
 

Pirelli - Gravataí - Concessionária (333321) 

Período Ponta (kWh) Fora de Ponta (kWh) Σ Ano (kWh) 

Ano 2015 8.313.810,10 87.012.350,10 95.326.160,20 

Ano 2016 8.327.063,20 85.847.027,30 94.174.090,50 

Ano 2017 9.250.920,50 91.314.038,00 100.564.958,50 

Ano 2018 9.274.125,50 90.852.713,40 100.126.838,90 

MÉDIA/ANO 8.791.479,83 88.756.532,20 97.548.012,03 

Fonte: Engie (adaptado pelo autor, 2019). 
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Grafico 2 - Demonstrativo do consumo anual de 2015 à 2018. 

 
 Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

5.3.1 DETERMINAÇÃO DA CARGA INSTALADA 

 

Conforme verificado no item 4.3, a entrada da substação principal é composta por três 

transformadores de 10 MVA, desta forma a carga instalada é o valor da soma das potências 

destes transformadores, perfazendo um total de 30 MVA. 

 

5.3.2 SELEÇÃO DO MÓDULO 

 

Com base na tabela disponibilizada pelo INMETRO (2012) em seu site, conforme 

anexo E, será adotado o módulo da empresa canadense Canadian Solar, que oferece no 

mercado brasileiro o módulo de silício monocristalino, visto na Fig. 32,  CS6U-335M de 

335 Wp com 17,2% de eficiência energética, capacidade de produção média de energia de 

41,91 kWh/mês e classificação energética classe A, tendo em suas especificações técnicas, 

conforme o anexo F, um comprimento de 1.960 mm e largura de 992 mm.   

 

Figura 32 - Módulo de silício monocristalino CS6U-335M de 335 Wp:  

 
Fonte: Canadian (2016). 
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5.3.3 ESPAÇAMENTO DAS FILEIRAS DE MÓDULOS 

 

Para a montagem dos módulos, a instalação dos mesmos será em sentido horizontal 

(paisagem) a fim de evitar uma maior área de contato com os ventos em ocasiões de 

temporais ou fortes ventanias, onde poderá ocorrer o desprendimento das peças das estruturas. 

Para calcular a altura de inclinação dos módulos (ℎ) será utilizado a Eq. 14. 

 

ℎ = 𝐿1 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛽      (14) 

ℎ = 0,992 ∗ 𝑠𝑒𝑛(22) = 0,37 𝑚 

 

Onde: ℎ é a medida da altura da inclinação do módulo; 𝐿1 é a medida da largura do 

módulo; 𝛽 é o ângulo de inclinação do módulo. 

 

Posteriormente para o cálculo da distância 𝐿2, sendo conhecido o valor de ℎ, é 

utilizado a Eq. 15: 

 

𝐿2 = ℎ 𝑠𝑒𝑛𝛼⁄       (15) 

𝐿2 = 0,37/𝑠𝑒𝑛(35) = 0,65 𝑚  

 

Onde: 𝐿2 é a distância entre o ponto mais elevado do módulo antecessor à base do 

módulo subsequente; 𝛼 é o ângulo da altura solar. 

A equação que informará a distância (𝑑2) do espaçamento entre os módulos será a Eq. 

16: 

𝑑2 = 𝐿2 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼      (16) 

𝑑2 = 0,65 ∗ cos (35) = 0,53 𝑚 

 

Onde: 𝑑2 é a distância de espaçamento entre os módulos. 

 

Para o telhado com shed pode ser aplicada as equações utilizadas anteriormente ou 

também utilizar o programa AutoCAD, para a simulação do espaçamento entre os módulos 

sobre o telhado, mostrado na Fig. 33. É necessário deixar um espaçamento entre os módulos a 

fim de permitir o passagem de pessoas para a sua instalação e futuras manutenções. 
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Figura 33 - Determinação da área de ocupação dos arranjos FV sobre o telhado tipo Shed. 

 
Fonte: Pirelli Pneus (1999). 

 

5.4 DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA DO GERADOR 

 

Esta etapa pode ter duas formas de dimensionamento: a geração em função do 

consumo ou da carga e a geração em função da área disponível para a instalação dos módulos 

FV, que serão apresentadas a seguir. 

 

5.4.1 EM FUNÇÃO DO CONSUMO 

 

A potência do gerador fotovoltaico dimensionado em função do consumo é calculado 

através da Eq. 9, levando em conta toda a energia que as cargas utilizam ao longo de um dia, 

neste caso, a média diária evidenciada na tabela 1. 

 

𝑃𝐹𝑉,𝑐𝑜𝑛𝑠 =
270.966,7 𝑘𝑊ℎ

4,64ℎ/𝑑𝑖𝑎 ∗ 0,80
= 72.997,5 𝑘𝑊𝑝/𝑑𝑖𝑎 

 

5.4.2 EM FUNÇÃO DA ÁREA DISPONÍVEL 

 

Após a conclusão da plotagem dos módulos sobre o telhado, foi verificado com o 

auxílio dos recursos do programa AutoCAD, conforme Fig. 28, que a área disponível para a 

instalação terá um percentual aproximado de 60% da área total, isto ocorrerá devido aos 

espaçamentos entre fileiras e áreas que não comportam a instalação dos mesmos, como 
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construções e equipamentos sobre o telhado, fazendo com que ocorram os sombreamentos 

sobre os módulos. 

Desta forma, da área total de 145.675,52 m², restará a área coberta (𝐴𝑐𝑜𝑏) pelos 

geradores solares de aproximadamente 87.405 m².  

Convertendo a potência do módulo pela sua área nominal, utilizando a Eq. 10, 

podemos dizer que o mesmo tem uma potência de: 

 

𝑃𝑚ó𝑑,𝑚² = 335 𝑊𝑝/1,944 = 172,3 𝑊𝑝/𝑚² 

 

Com a área de telhados disponível para a instalação dos módulos, através da Eq. 11, 

teoricamente podemos chegar a potência instalada do gerador. 

 

𝑃𝐹𝑉,𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 =
172,3 𝑊𝑝

𝑚2
∗ 87.405 𝑚² = 15.060 𝑘𝑊𝑝 

 

Como visto na equação anterior, a potência máxima de módulos FV que poderão ser 

instalados sobre o telhado é de aproximadamente 15.060 kW. Com 4,64 HSP de irradiação 

incidindo sobre os módulos, com uma taxa de desempenho estimada de 80%, aplicando a Eq. 

9 neste caso, é possível evidenciar a geração de energia diária. 

 

𝐸 = 15.060 𝑘𝑊 ∗ 4,64 ℎ 𝑑𝑖𝑎⁄ ∗ 0,80 = 55.902,72 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

5.4.3 POTÊNCIA INSTALADA DO GERADOR 

 

Comparando os dois métodos anteriores para o dimensionamento do gerador, fica 

constatado que a área disponível não atenderá o consumo de energia das cargas em sua 

totalidade, produzindo em torno de 21% da energia necessária, porém uma quantidade 

significativa em decorrência ao custo da energia elétrica.  

Fica determinado a potência instalada do gerador FV em 15 MW, configurando uma 

UFV, pois conforme a ANEEL (2012), sua potência ultrapassa os 5 MW, não se enquadrando 

como micro ou minigeração. Além disto, a adesão ao sistema de compensação de energia 

elétrica não se aplica aos consumidores livres ou especiais.  

Desta forma, este empreendimento se enquadra, conforme BRASIL (1996), como 

APE para consumo próprio. 
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5.5 DETERMINAÇÃO DAS FILEIRAS 

 

O dimensionamento das séries de módulos, ou fileiras, será realizado em função da 

máxima tensão do sistema FV, que segundo a especificação técnica do módulo escolhido, não 

deve ultrapassar o valor de 1.000 VDC. Para este cálculo será usado a Eq. 6: 

 

𝑉𝑜𝑐 (2,2) = 46,1 𝑉 ∗ (1 −
0,31

100
∗ (2,2°𝐶 − 25°𝐶)) = 49,36 𝑉 

 

O número de módulos por fileiras será calculado conforme a Eq. 7: 

 

𝑛° 𝑚ó𝑑𝑓𝑖𝑙 ≤ 1.000 49,36⁄  

𝑛° 𝑚ó𝑑𝑓𝑖𝑙 ≤ 20 

 

A máxima tensão corrigida do sistema, conforme Eq. 8, será de: 

 

𝑉′𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑖𝑠𝑡 = 20 ∗ 49,36 = 987,2 𝑉 

 

5.6 DETERMINAÇÃO DO INVERSOR  

 

Existem no mercado vários fabricantes com diversos modelos para atender as 

necessidades de potências e configurações de sistemas FV. 

 Dentro deste contexto, alguns fabricantes se destacam, como: ABB, Canadian, 

Fronius, Siemens, WEG, entre outros. 

Diante destas opções, o inversor adotado para este trabalho será o modelo PVS800-

57B-630kW-B do fabricante ABB, mostrado na Fig. 34. 

O PVS800-57 é um inversor central para o condicionamento da energia gerada a partir 

de um gerador solar, onde a entregará para a carga e/ou a rede de distribuição. 

Conforme o fabricante (ABB, 2014), este inversor central é montado em gabinete, 

com várias opções de proteção (IP), tensão de entrada de 1.100 VDC sem ligação à terra, 

tensão de saída AC com configuração IT (sem ligação à terra), proteção contra sobretensão e 

sobrecarga na entrada DC, proteção contra sobretensão com varistores na saída AC, 

barramentos para conexão à terra na saída AC. 
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A faixa de tensão para o SPPM é de 526 a 825 V, permite opções para o número de 

conexões dos cabeamentos que vão de 4 a 15 vezes, tensão nominal de saída de 350 V, 

corrente da saída 1.040 A, corrente máxima de entrada de 1.230 A com potência de saída 

nominal em temperatura ambiente, potência de entrada de 760 kWp e potência de saída de 

630 kW, corrente máxima de curto-circuito em DC do gerador FV de 2.214 A. 

 

Figura 34 - Inversor solar central modelo PVS800-57-630kW-B. 

 
Fonte: ABB (2014). 

 

5.6.1 DETERMINAÇÃO DA TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA DO INVERSOR 

 

A tensão de entrada do inversor, segundo a especificação técnica do fabricante, não 

pode exceder o valor de 1.100 VDC. Devido o valor da tensão máxima do sistema FV ser de 

1.000 VDC, este cálculo já foi efetuado no dimensionamento da fileira de módulos, ficando 

abaixo da tensão máxima de entrada do inversor, sendo 987,2 VDC. 

 

5.6.2 DETERMINAÇÃO DA FAIXA DE TENSÃO PARA O SEGUIDOR DO PONTO DE 

POTÊNCIA MÁXIMA 

 

Para determinar a tensão máxima do SPPM é utilizado a Eq. 12, em função da tensão 

na condição padrão de teste e da quantidade de módulos. 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑎𝑥 = 37,8 𝑉 ∗ 20 = 756 𝑉 

 



64 
 

    
 

Para determinar a tensão mínima do SPPM, será utilizada a Eq. 13, pois na maior 

temperatura ambiente somado a temperatura de operação dos módulos ocorrerá uma queda de 

tensão nos mesmos. 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚𝑖𝑛 = [37,8 ∗ (1 −
0,41

100
∗ ((45 + 39) − 25))] ∗ 20 = 573,1 𝑉 

 

5.6.3 DETERMINAÇÃO DA CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA DO INVERSOR 

 

A corrente máxima de entrada do inversor é de 1.230 A, estando a potência de saída 

com seu valor nominal em temperatura ambiente. Ela será determinada em função da 

formação dos arranjos FV. A corrente de cada fileira é determinada a partir da corrente de 

curto-circuito (𝐼𝑠𝑐) do módulo FV, tendo um valor de 9,41 A. Por sua vez estas fileiras em 

paralelo formarão um arranjo que não pode ultrapassar o valor de cada entrada do inversor. O 

inversor em questão tem a opção de conexões para o cabeamento que vai de 4 à 15 entradas.  

Abaixo está apresentada a Eq. 17 que determina a corrente máxima de cada arranjo. 

 

𝐼𝑎𝑟𝑗 = 𝐼𝑒𝑛𝑡,𝑖𝑛𝑣 𝑛° 𝑎𝑟𝑗⁄      (17) 

𝐼𝑎𝑟𝑗 = 1.230/15 = 82 𝐴 

 

Onde: 𝐼𝑎𝑟𝑗 é a corrente do arranjo; 𝐼ent,inv é a corrente nominal de entrada do inversor; 

𝑛° 𝑎𝑟𝑗 é o número de arranjos na entrada do inversor. 

 

Foi escolhido pelo número máximo de entradas (15), onde a corrente máxima de cada 

arranjo deve ser de 82 A.  

Com o valor da corrente do arranjo, é utilizada a Eq. 18 para determinar o número de 

fileiras: 

 

𝑛° 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑟𝑗 ≤ (𝐼𝑎𝑟𝑗 𝐼𝑓𝑖𝑙)⁄      (18) 

𝑛° 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑟𝑗 ≤ 8 

 

Onde: 𝑛° 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑟𝑗 é o número de fileiras do arranjo; 𝐼𝑓𝑖𝑙 é a corrente que circula pela 

fileira, que é a 𝐼𝑠𝑐. 
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Desta forma o arranjo deverá ser formado com no máximo 8 fileiras. 

Corrigindo os valores encontrados para a corrente do arranjo, através da Eq. 19, a 

mesma terá a corrente de 75,3 A. 

 

𝐼′𝑎𝑟𝑗 = 𝐼𝑓𝑖𝑙 ∗ 𝑛° 𝑓𝑖𝑙
𝑎𝑟𝑗

       (19) 

𝐼′𝑎𝑟𝑗 = 9,41 ∗ 8 = 75,3 𝐴 

 

Onde: 𝐼′𝑎𝑟𝑗 é a corrente corrigida do arranjo. 

 

Com a Eq. 20 poderá ser calculada a corrente máxima de entrada corrigida do inversor 

que terá 1.129,5 A. 

 

𝐼′𝑒𝑛𝑡,𝑖𝑛𝑣 = 𝐼′𝑎𝑟𝑗 ∗ 𝑛° 𝑎𝑟𝑗     (20) 

𝐼′𝑒𝑛𝑡,𝑖𝑛𝑣 = 75,3 ∗ 15 = 1.129,5 𝐴 

 

Onde: 𝐼′𝑒𝑛𝑡,𝑖𝑛𝑣 é a corrente corrigida da entrada do inversor e 𝑛° 𝑎𝑟𝑗 é o número de 

arranjos da entrada do inversor. 

 

5.6.4 MÓDULOS E INVERSORES PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

O número de inversores para o sistema de geração FV será determinado de acordo 

com o número de módulos que irão perfazer a instalação. Este número pode ser estimado em 

função da potência do gerador pela potência de cada módulo, conforme a Eq. 21: 

 

𝑛° 𝑚𝑜𝑑𝑠𝑖𝑠𝑡 = 𝑃𝐹𝑉,𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙/𝑃𝑚𝑜𝑑     (21) 

𝑛° 𝑚𝑜𝑑𝑠𝑖𝑠𝑡 = 15.060 𝑘𝑊/335 𝑊 = 44.955 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Onde: 𝑛° 𝑚𝑜𝑑𝑠𝑖𝑠𝑡 é o número de módulos do sistema de geração FV. 

 

Para cada inversor será determinado a quantidade de módulos conforme a Eq. 22: 

 

𝑛° 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛𝑣 = 𝑛° 𝑚ó𝑑𝑓𝑖𝑙 ∗ 𝑛° 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑟𝑗  ∗ 𝑛° 𝑎𝑟𝑗    (22) 

𝑛° 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛𝑣 = 20 ∗ 8 ∗ 15 = 2.400 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
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Onde: 𝑛° 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛𝑣 é o número de módulos por inversor. 

 

Por fim, através da Eq. 23, é possivel saber a quantidades de inversores que irão 

compor o sistema de geração FV: 

 

𝑛° 𝑖𝑛𝑣 ≥  𝑛° 𝑚𝑜𝑑𝑠𝑖𝑠𝑡/ 𝑛° 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛𝑣     (23) 

𝑛° 𝑖𝑛𝑣 ≥  19 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Onde: 𝑛° 𝑖𝑛𝑣 é o número de inversores para o sistema de geração FV. 

 

5.7 AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

Com os resultados obtidos, pôde ser realizado uma avaliação do rendimento do 

sistema fotovoltaico e conhecer a perspectiva de geração ao longo do ano. Como visto 

anteriormente, a área disponível para a instalação do gerador é insuficiente para atender a 

demanda da planta, mas ainda disponibiliza uma quantidade significativa de energia para 

suprir parte do consumo. 

 

5.7.1 CONSUMO ANUAL VS PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

O consumo de energia elétrica utilizado pela fábrica da Pirelli Pneus em Gravataí é 

bem expressivo, chegando a um valor médio anual de 97.548.012,03 kWh. 

Em função da potência instalada do gerador fotovoltaico, verificado no item 5.4.2, a 

previsão da produção de energia anual pode ser determinada através da Eq. 24, conforme 

visto a seguir: 

 

𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝐹𝑉,𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑇𝐷 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠    (24) 

𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 15.060
𝑘𝑊

𝑑𝑖𝑎
∗ 4,64

ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗ 0,8 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 20.404.492,8 𝑘𝑊ℎ 

 

Onde: 𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 é a energia anual gerada. 
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Desta forma, através deste empreendimento, poderá ser obtido ao longo do ano uma 

produção média de energia elétrica em torno de 21% do consumo da fábrica, contribuindo 

para a redução da emissão de carbono na atmosfera e redução com o custo de energia elétrica. 

O fator de capacidade (FC) é a relação entre a energia efetiva produzida e a energia 

provável que seria produzida se a usina operasse em sua capacidade máxima 

(CAMARGO, 2014). Para sua determinação é utilizada a Eq. 25: 

 

𝐹𝐶 =
𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑃𝐹𝑉,𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙∗8760
∗ 100%     (25) 

𝐹𝐶 =
20.404.492,8

15060 ∗ 8760
∗ 100 = 15,47% 

 

Onde: 𝐹𝐶 é o fator de capacidade e 8.760 é o total de horas em um ano. 

 

Ao comparar o fator de capacidade com outras usinas, pode ser constatado que o 

dimensionamento da mesma está coerente e próximo de outras usinas já em produção, como é 

o caso do Conjunto Fotovoltaico de Guaimbé em São Paulo, formada por cinco usinas de 

30 MW cada, em um total de 150 MW, onde o inicio de operação aconteceu em fevereiro de 

2018 e possui um FC médio de 19,6% (ONS, 2019). Abaixo no Gráfico 3 pode ser visto os 

fatores de capacidade da usina ao longo do ano de 2018. 

  

Gráfico 3 – Fator de capacidade da Usina FV de Guaimbé/SP 

 
Fonte: ONS (2019) 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho demonstrou o dimensionamento de uma usina fotovoltaica para o 

fornecimento de energia elétrica para uma indústria de grande porte.  

Foram analisados o recurso solar e os dados climáticos para o local do estudo, 

indicando as fontes e como adquiri-las, bem como a manipulação destes dados.  

Foram analisadas as tecnologias dos painéis solares que estão disponíveis no mercado 

nacional e sobre sua homologação pelo Inmetro. Também foram discutidas as características 

dos inversores solares, sendo adotado um modelo em específico para o desenvolvimento do 

projeto.  

No dimensionamento dos circuitos das fileiras e arranjos foram propostos critérios 

para o método de instalação e para a adoção de medidas a fim de otimizar a disposição dos 

módulos sobre os telhados e obter o melhor aproveitamento da área disponível. 

Em razão da carga deste estudo ter uma grande densidade de potência por metro 

quadrado, foi verificado que a área disponível não proporcionou a geração de energia 

necessária para a autosuficiência energética da unidade fabril. Também foi discutido sobre a 

geração de energia elétrica no Brasil, na modalidade de autoprodução, onde verificou-se 

inúmeras Leis e Decretos, bem como Resoluções Normativas para a legislação do uso desta, 

encontrando vários entraves para o seu crescimento. Por fim, foi feita uma pequena análise 

dos resultados do empreendimento onde foram demonstrados a capacidade de carga e o 

quanto pode ser gerado de energia elétrica ao longo do ano. A mesma está coerente com as 

demais usinas fotovoltaicas do sudeste brasileiro onde possuem um índice de irradiação 

semelhante a região sul. 

O norte deste trabalho foi em busca por uma alternativa para a redução do custo de 

energia elétrica utilizado no processo produtivo de uma indústria de grande porte.  

Analisando as tecnologias disponíveis no mercado para geração de energia a partir da 

fotovoltaica, verificou-se que a tecnologia dominante ainda é a de silício cristalino, sendo 

aproximadamente 90% do mercado.  

A geração de energia com a utilização do recurso solar está ganhando força e vem 

crescendo significativamente à uma taxa de 40 a 50% nos últimos anos. Prova disto é o 

investimento em usinas solares para consumo in loco ou remoto a fim de abastecer grandes 

consumidores, bem como a formação de cooperativas que buscam a redução dos custos com a 

energia elétrica.  
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Evidenciou-se que a região do sul do Brasil tem uma boa irradiação solar ao longo de 

seu território, sendo até duas vezes maior que muitos países europeus, que dominam a 

tecnologia fotovoltaica. 

A inserção da geração de energia fotovoltaica em uma indústria, mesmo que não 

atingindo a totalidade de sua demanda, ainda é vantajoso, pois é possível a redução da fatura 

de energia elétrica, neste caso em 21%, sendo bem significativo quando verificamos os 

valores da energia consumida ao longo do ano.  

A autoprodução de energia elétrica para o consumo próprio é um recurso viável e 

pelos dados de outorgas fornecidos pela ANEEL, comprova-se que é um caminho sem volta, 

pois para os autoprodutores e produtores independentes, bem como para a geração distribuida 

é uma alternativa para a redução do custo com energia elétrica. 
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ANEXO A - Plano inclinado de Gravataí, distante a 4,5 km do ponto de referência. 

 

 
Fonte: CRESESB (2018) 
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ANEXO B - Plano inclinado de Gravataí, distante a 9,1 km do ponto de referência. 

 

 
Fonte: CRESESB (2018) 
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ANEXO C - Plano inclinado de Viamão, distante a 7,0 km do ponto de referência. 

 

 
Fonte: CRESESB (2018) 
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ANEXO D - Planta baixa com o plano diretor dos telhados da fábrica. 

 

 
 Fonte: Pirelli Pneus (2017). 
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ANEXO E - Programa de Etiquetagem Brasileira, tabela de eficiência energética para 

módulos FV. 

 

  
Fonte: INMETRO (2012) 
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ANEXO F - Especificações técnicas do módulo fotovoltaico CS6U-335M de 335 Wp. 

 

 
 Fonte: Canadian (2016) 


