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Resumo 

 

 A geração fotovoltaica vem sendo cada vez mais inserida no ambiente urbano 

integrada principalmente a edificações comerciais e industriais, nas quais os picos de carga e 

de geração fotovoltaica costumam ser geralmente coincidentes. Apesar disso, a tecnologia 

fotovoltaica é pouco difundida e esse desconhecimento faz com que usuários potenciais, 

inclusive no âmbito residencial, não optem por esses sistemas operando de forma isolada ou 

integrada à rede elétrica da concessionária local para suprir suas cargas. Esse trabalho se 

propõe a apresentar uma breve descrição dos principais componentes dos sistemas 

fotovoltaicos, bem como a metodologia mais utilizada no dimensionamento desses sistemas, 

sejam eles ligados à rede ou autônomos. Nesse estudo essa metodologia será aplicada a um 

Estudo de Caso, o Centro de Ensino Médio 417 localizado em Santa Maria – DF, com o 

objetivo de reduzir a energia comprada à concessionária, além de contribuir para a 

conscientização de alunos, professores e da sociedade sobre a importância do uso de fontes 

limpas e renováveis na geração de energia. Essa proposta considerou, além da quantidade de 

equipamentos que compõe os sistemas fotovoltaicos, o projeto de uma estrutura no 

estacionamento da escola para a acomodação desses equipamentos. Foram feitas simulações 

com o software Homer com os dados de radiação solar coletados da estação da FGA-UnB, 

situada a 5 km do CEM-417. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Sistema fotovoltaico, geração de energia, eficiência energética.  
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Abstract 

 

 The photovoltaic generation is increasingly being inserted into the urban environment, 

predominantly in commercial and industrial buildings, in which the peak load and the 

photovoltaic generation tend to be generally coincident. Nevertheless, the photovoltaic 

technology is not broadly explored and it is unacquainted to potential users, including in the 

domiciliary domain, who due this lack of knowledge does not adopt PV systems, but isolated 

systems that may or may not be integrated with the grid of the local power company to supply 

their energy consumption. This work aims to present a brief description of the main 

components of photovoltaic systems, in addition the methodologies that are mostly used in the 

dimensioning of these systems, whether they are connected to the grid or independent. In this 

study, this methodology will be applied in a case study, the Teaching Center 417 located in 

Santa Maria - DF, with the goal of reducing energy purchased the dealership, in addition to 

contribute to the awareness of students, teachers and society about the importance of using 

clean and renewable energy sources in power generation. This proposal considered the 

amount of equipment that composes the PV systems, including the project of a structure in the 

school’s parking lot for the accommodation of the required equipment. Simulations were 

made with the software Homer, using solar radiation data collected from the FGA-UNB 

station located 5 km from the CEM-417. 

 

 

Keywords: Photovoltaic system, power generation, energy efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os impactos ambientais causados pelas fontes convencionais de energia, aliados ao 

alto custo da energia gerada por algumas dessas fontes, como as termoelétricas, têm 

incentivado uma busca constante de fontes alternativas de energia limpas e renováveis, como 

as gerações solar fotovoltaica e a geração eólica (FREITAS, 2008) e, por conta disso, a 

participação destas na matriz energética do Brasil e do mundo está cada vez mais 

significativa. 

De acordo com o Relatório do Balanço Energético Nacional (BEN) (2013), o Brasil é 

um país referência quando se trata de fontes renováveis: ―a participação de renováveis na 

Matriz Energética Brasileira manteve-se entre as mais elevadas do mundo, com pequena 

redução devido à menor oferta de energia hidráulica e de etanol‖ como ilustrado na Fig. (1). 

Apesar disso, em 2012 a participação das renováveis na Matriz Elétrica Brasileira baixou 

4,5% em relação a 2011, por conta das condições hidrológicas desfavoráveis que reduziram a 

participação da geração hidroelétrica e provocou o aumento da geração térmica, como 

mostrado na Fig.(2). 

 

Fonte: Adaptado de BEN, 2013. 

Figura 1. Participação de renováveis na matriz energética brasileira. 

 

Fonte: Adaptado de BEN, 2013. 

Figura 2. Participação das renováveis na matriz elétrica brasileira. 
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Mas recentemente, diante do incentivo dado pelo Governo e pelo Setor à utilização de 

sistemas de geração renováveis e dos avanços tecnológicos que vêm ocorrendo, a implantação 

desses sistemas tem se tornado cada vez mais acessíveis, como é o caso dos sistemas de 

geração fotovoltaicos (FV) que convertem a radiação solar em eletricidade.  

Segundo o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito 

(CRESESB), referência em pesquisas e coletas de dados sobre energia solar e eólica, o 

potencial de geração de energia a partir da energia solar é muito alto: ―O Sol fornece 

anualmente para a atmosfera terrestre 1,5 x 1018 kWh de energia. Trata-se de um valor 

considerável, correspondente a 10000 vezes o consumo mundial de energia neste período‖. 

Entretanto, apesar da radiação solar constituir-se uma inesgotável fonte energética, a parcela 

da produção mundial de eletricidade oriunda dos sistemas FV é ainda muito pequena quando 

comparada à total, mesmo considerando o crescimento do mercado a uma taxa elevada nos 

últimos anos em função dos avanços tecnológicos e da redução dos custos dos sistemas 

fotovoltaicos. Segundo o IEA (2011), a capacidade instalada dos sistemas FV passou de 5 

MW em 2005 para 40 MW em 2010.  

Estudos realizados pela International Energy Agency (IEA) apontam ainda que em 

2050 os sistemas FV apresentarão uma capacidade instalada acumulada global equivalente a 

11% da produção mundial de energia, evitando a geração de 2,3 Gt de CO2 por ano e 

proporcionando benefícios substanciais em termos de segurança energética e desenvolvimento 

socioeconômico (IEA, 2014). 

Atualmente no Distrito Federal (DF) está em tramitação o projeto de Lei n° 1699/2013 

de autoria do deputado Israel Batista, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de 

energia solar nas escolas públicas. Se aprovado, o projeto obrigará o poder público no prazo 

de um ano, implantar sistemas fotovoltaicos nas escolas públicas do DF.  

Medidas como esta incentivam a utilização de sistemas fotovoltaicos e trazem 

benefícios para sociedade e para o meio ambiente, como o fornecimento de energia elétrica 

em áreas isoladas sem serviço da rede pública de energia, além de prover o aumento da 

segurança energética e a conscientização da sociedade acerca da importância de geração de 

energia a partir de fontes renováveis. 

Com a possibilidade deste projeto de Lei ser aprovado, este trabalho pretende aplicar 

um sistema FV autônomo e outro conectado à rede em uma escola pública de ensino médio de 

Santa Maria no Distrito Federal, visando apresentar as diferentes configurações dos sistemas 

fotovoltaicos, reduzir o consumo de energia comprada da distribuidora e promover a 
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conscientização das pessoas para o uso de fontes renováveis para geração de energia elétrica. 

Tornando-se uma escola modelo e servindo também como referência para outros projetos de 

sistemas FV em demais escolas. 

Será projetado um sistema FV conectado à rede pública, onde a energia gerada será 

consumida pela escola durante o dia, reduzindo a energia comprada da distribuidora. Além 

disso, visando apresentar a utilização da energia produzida durante o dia pelo sistema FV e 

seu uso no período noturno, será dimensionado um sistema autônomo para alimentar uma 

carga previamente definida. Como um dos benefícios do sistema autônomo é garantir a 

disponibilidade de energia mesmo quando ocorre falta de energia da rede pública, seria 

importante que o sistema autônomo alimentasse as cargas referentes ao sistema de segurança 

da escola, por exemplo, lâmpadas do estacionamento, dos portões de acesso à escola, dos 

corredores, e os equipamentos que por algum motivo não pudessem ficar sem energia no caso 

de uma possível falta de energia da rede pública. Entretanto, a escola escolhida (Centro de 

Ensino Médio 417) não possui este sistema de segurança, e por isto o sistema autônomo 

alimentará três salas da escola (sala dos professores, secretaria e administrativo).  

1.1.OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Geral 

Apresentar uma metodologia de dimensionamento de um sistema de geração de 

energia solar fotovoltaica aplicado a um estudo de caso, o dimensionamento de dois sistemas 

FV para o Centro de Ensino Médio 417 de Santa Maria - DF.  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Apresentar uma breve revisão bibliográfica sobre sistemas fotovoltaicos; 

 Dimensionar um sistema de geração solar FV autônomo; 

 Dimensionar um sistema de geração solar FV interligado à rede elétrica; 

 Dimensionar uma estrutura (arranjo) para fixação dos painéis fotovoltaicos e 

acomodação dos demais equipamentos; 

 Validar o projeto utilizando o software Homer. 
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1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esse trabalho encontra-se dividido em seis capítulos e um anexo. Esse capítulo – 

Introdução - traz uma breve introdução sobre a energia solar fotovoltaica e apresenta a 

proposta deste estudo. 

O capítulo dois – Revisão Bibliográfica - apresenta as perspectivas da energia FV no 

Brasil e no mundo destacando as principais características desse sistema e dos elementos que 

o constituem. 

Na sequência, o capítulo três – Metodologia - apresenta a metodologia de 

dimensionamento a ser utilizada no estudo de caso. O capítulo quatro – Sistema de geração 

FV aplicado a uma escola do DF – apresenta o estudo de caso referente ao dimensionamento 

dos sistemas FV propostos aplicados ao CEM 417 - DF. 

O capítulo cinco – Resultados e Discussão - apresenta os resultados teóricos e 

simulados do dimensionamento dos sistemas FV. 

 O capítulo seis – Conclusões - traz as conclusões resultantes deste trabalho e indica 

propostas de continuidade e aprofundamento do tema pesquisado.  

E o Anexo I, resume os dados dos equipamentos utilizados nos sistemas FV. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ENERGIA SOLAR 

A energia solar chega a terra na forma luminosa e térmica. Segundo o Plano Nacional 

de Energia 2030 (PNE2030), a irradiação que atinge a superfície da terra por ano é suficiente 

para atender milhares de vezes o consumo anual de energia do mundo. Entretanto, essa 

radiação não atinge de maneira uniforme toda a crosta terrestre: depende da latitude, das 

condições atmosféricas, da hora do dia e o dia do ano, por conta da inclinação de 23,5° do 

eixo imaginário em torno do qual a terra gira diariamente (movimento de rotação), e a 

trajetória elíptica que a terra descreve ao redor do sol (movimento de translação) (PNE2030, 

2008; CRESESB, 2014). A duração solar do dia varia de região para região e se altera 

dependendo da estação do ano, sendo essas variações mais intensas próximas aos polos do 

globo terrestre. Como o território brasileiro está localizado próximo à linha do Equador, não 

se observam grandes variações na duração solar do dia (ATLAS SOLARIMÉTRICO DO 

BRASIL).  

No Brasil, as informações relativas à irradiação estão disponíveis no Atlas 

Solarimétrico, que reúne um conjunto de publicações de quase 40 anos de trabalho sobre o 

tema. De acordo com esses dados, a radiação solar no país varia de 8 a 22 MJ/m²dia. A Figura 

(3) mostra a irradiação média anual no Brasil (ATLAS SOLARIMÉTRICO DO BRASIL, 

2000). 

 
Fonte: Adaptado de Atlas Solarimétrico. 

Figura 3. Variação da radiação solar no Brasil. 
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De acordo com o mapa da Figura 3, o Distrito Federal está na região de maiores 

radiações, o que representa um grande potencial de geração de energia elétrica a partir da 

energia solar. 

Além da intensidade das radiações, o Atlas Solarimétrico fornece a média anual de 

insolação diária, em horas, como mostrado na Fig.(4), onde pode-se notar que o Brasil 

apresenta boas médias de insolação diária, principalmente nas regiões nordeste, centro-oeste e 

sudeste, atestando as ótimas perspectivas da produção de energia elétrica a partir da energia 

solar nestas regiões. 

 
 

Fonte: Adaptado de Atlas solarimétrico. 

Figura 4. Insolação diária – média anual 

Quando se utilizam os painéis fotovoltaicos, que são conjuntos de células 

fotovoltaicas, a transformação da energia solar é direta; isso ocorre porque na confecção 

destes painéis é utilizado um material semicondutor (geralmente silício) que, na medida em 

que o painel é estimulado pela radiação, permite a liberação do fluxo eletrônico (PNE2030, 

2008; CRESESB, 2014).  

Quanto maior a intensidade da luz, maior o fluxo de energia elétrica. Entretanto, vale 

ressaltar que um sistema fotovoltaico não precisa do brilho do sol para operar: ele também 

pode gerar energia em dias nublados, ainda que em menor intensidade (PNE2030, 2008; 

CRESESB, 2014). 
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2.2. CENÁRIO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 De acordo com a International Energy Agency (IEA) (2011), a partir de 2003 o 

crescimento do mercado global dos sistemas fotovoltaicos têm sido impressionante, Fig.(5). 

 
Fonte: Adaptado de IEA, 2011. 

Figura 5. Capacidade mundial acumulada até 2010 e os principais países que utilizam os sistemas 

fotovoltaicos. 

Da Fig.(5) observa-se que o país que possui a maior capacidade instalada desses 

sistemas é a Alemanha, seguido do Japão, que é outro país que sempre esteve envolvido com 

pesquisas e incentivos ao uso de sistemas FV. A Espanha também apresenta um grande 

percentual de sistemas de geração FV, ainda que sua participação neste cenário tenha se 

fortalecido apenas a partir do ano de 2008. Todos estes países apresentam fortes programas de 

diversificação e ―limpeza‖ da matriz energética local. A Fig. (6) mostra um gráfico com o 

aumento exponencial do emprego de sistemas fotovoltaicos na geração de energia elétrica até 

2012. 
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Fonte: Adaptado de CRESESB, 2014. 

Figura 6. Capacidade mundial instalada de sistemas fotovoltaicos até 2012. 

 O gráfico da Fig.(7) apresenta um perfil do mercado fotovoltaico mundial com o 

consumo anual por aplicação. Nele é possível notar que os sistemas conectados à rede são 

predominantes, uma vez que são impulsionados por programas de incentivo à geração 

distribuída. 

 

Fonte: Retirado de IDEAL, 2014. 

Figura 7.  Mercado fotovoltaico mundial. 

Segundo IDEAL (2014), ―a participação dos sistemas conectados à rede no mercado 

fotovoltaico mundial passou de 22% em 1985 para 98% em 2011‖.  

No cenário brasileiro e segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

apesar do alto índice de radiação solar, o aproveitamento da energia elétrica proveniente dos 
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sistemas FV ainda é bem reduzido, não atingindo 1% da geração elétrica no Brasil, como 

ilustrado no gráfico da matriz de energia elétrica brasileira da Fig. (8).  

 

 
Fonte: ANEEL, 2014. 

Figura 8. Matriz de energia elétrica Brasileira. 

 

2.3. PAINEL FOTOVOLTAICO 

O painel fotovoltaico (conjunto de células fotovoltaicas) utiliza o efeito FV para 

converter a energia radiante do sol em energia elétrica. Este efeito consiste da excitação dos 

elétrons de alguns materiais semicondutores, geralmente silício, na presença da luz solar 

surgindo uma diferença de potencial (CRESESB, 2014).  

Uma célula individual produz uma potência elétrica bastante reduzida, geralmente 

entre 1 e 3 Watts, com uma tensão menor que 1 Volt. Para disponibilizar potências mais 

elevadas, as células são interligadas formando um módulo ou painel fotovoltaico (MARINI e 

ROSSI, 2005).  

A disposição das células é importante, pois dependendo da ligação (série ou paralelo) 

podem-se obter maiores tensões ou correntes. O maior número de células interligadas em 

série, proporciona maior tensão ao módulo, e quanto mais células em paralelo, maior a 

corrente. A maioria dos módulos é composta por 36 células de silício cristalino, ligadas em 

série, para aplicações de 12 V. Quanto maior for o módulo, maior será a potência e/ou a 

corrente fornecida (PNE2030, 2008; FREITAS, 2008).  
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Segundo Freitas (2008), a tecnologia fotovoltaica utiliza células com camadas 

justapostas de materiais semicondutores tetravalentes (silício). Uma camada com dopagem de 

átomos com três elétrons (em geral, o boro) – dita camada tipo P, outra com dopagem de 

átomos com cinco elétrons (em geral, o fósforo) – dita camada tipo N, formam uma junção P-

N.  

Como o silício é tetravalente ele vai se ligar a quatro elétrons do fósforo e haverá um 

elétron em excesso que não poderá ser emparelhado e ficará ―sobrando‖ fracamente ligado ao 

seu átomo de origem, o que permite que com pouca energia este elétron seja liberado, indo 

para a banda de condução. No caso do boro que apresenta apenas três elétrons, ―faltará‖ um 

elétron para satisfazer as ligações com os átomos de silício na rede. Esta falta é denominada 

―lacuna‖ e é demandada pouca energia solar para que um elétron vizinho possa ocupar esta 

posição (PNE2030, 2008; FREITAS, 2008; CRESESB, 2014).  

Na junção P-N os elétrons livres do lado N passam ao lado P, onde se encontram as 

lacunas, fazendo com que o lado P fique negativamente carregado e o lado N positivamente 

carregado. O movimento das cargas forma um campo elétrico.  

Quando a luz do sol atinge o semicondutor na região dessa junção, o campo elétrico 

existente permite o estabelecimento do fluxo eletrônico, antes bloqueado e dá inicio ao fluxo 

de energia na forma de corrente continua. Esta corrente é proporcional à intensidade de luz 

incidente (FREITAS, 2008; PNE2030, 2008; CRESESB, 2014). 

A Figura (9) ilustra esse processo. 
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Fonte: Adaptado de IEA, 2011. 

Figura 9. Efeito fotovoltaico. 

As principais características dos módulos fotovoltaicos são tensão, corrente e potência 

e a condição padrão para se obter as curvas características dos módulos é definida para a 

radiação de referência de 1000 W/m
2 

(radiação recebida na superfície da terra ao meio dia) 

(CRESESB, 2014; GREEN et al, 2000). 

 

2.3.1. Associação de painéis fotovoltaicos 

Com o objetivo de aumentar a tensão ou a corrente gerada pelos painéis para atender a 

requisitos de projeto, eles podem ser associados em série, paralelo ou simultaneamente em 

série e paralelo (FREITAS, 2008; CRESESB, 2014). 

Na associação em série, tem-se que a corrente que circula por um painel é a mesma 

que circula pelos demais painéis associados, e a tensão nos extremos da associação é dada 

pela soma das tensões de cada painel, como mostrado na Fig.(10). (CRESESB, 2014; 

TENENTE, 2010). 

 
Fonte. Adaptado de Tenente, 2010. 

Figura 10. Associação série de painéis fotovoltaicos. 
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Quando é exigida dos painéis uma corrente elétrica de maior intensidade para suprir a 

necessidade da carga, é necessário associar os módulos fotovoltaicos em paralelo, visto que as 

correntes dos módulos se somam e a tensão permanece a mesma de cada painel (Fig.11) 

(TENENTE, 2010). 

 
Fonte: Adaptado de Tenente, 2010. 

Figura 11. Associação paralelo de painéis fotovoltaicos. 

Em outras situações é necessário conectar fileiras de painéis em série e em paralelo, 

constituindo uma ligação série-paralelo, como mostrado no esquema da Fig.(12). Essa 

configuração é bastante utilizada em projetos, pois permite que o sistema atinja elevados 

valores de tensão e corrente.   

 

Figura 12. Associação série-paralelo de painéis fotovoltaicos. 

2.3.2. Fatores que afetam as características elétricas dos módulos 

Os principais fatores que influenciam nas características elétricas de um painel FV são 

a intensidade luminosa e a temperatura, uma vez que a corrente gerada nos módulos aumenta 

linearmente com o aumento da intensidade luminosa, e o aumento da temperatura reduz a 

eficiência do módulo. Como os fabricantes disponibilizam as curvas características dos 

módulos com dados sobre o comportamento da corrente e da tensão produzidas em diferentes 

regimes de radiação solar e temperatura, é possível verificar as características do módulo 
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através da temperatura e radiação no local de sua instalação. (FREITAS, 2008; CRESESB, 

2014). 

Outro fator a considerar é a orientação e inclinação dos painéis fotovoltaicos. Segundo 

CRESESB (2014) para captar a maior radiação solar no Brasil os painéis fotovoltaicos devem 

ser orientados para o norte geográfico e a inclinação deles vai depender da latitude do local, 

como mostrado na Tab.(1). 

Tabela 1- Ângulo de inclinação dos painéis em função da latitude do local. 

Latitude geográfica 

Ângulo de inclinação 

(α) 

0° - 10° α = 10° 

11° - 20° α = Latitude 

21° - 30° α = Latitude + 5° 

31° - 40° α = Latitude + 10° 

> 41° α = Latitude + 15° 

Fonte: Adaptado de Villalva, 2013. 

 

 

2.4. SISTEMA FOTOVOLTAICO 

O sistema fotovoltaico é formado por painéis FV, controladores de carga, inversores, 

dispositivos para controle, proteção e supervisão, dispositivos para armazenamento de energia 

elétrica, fiação e estrutura de suporte (NBR 16149, 2013).  

 

2.4.1. Classificação dos sistemas fotovoltaicos quanto à interligação com o sistema 

público de fornecimento de energia elétrica, segundo a NBR 11704:2008: 

 Sistemas isolados ou autônomos: são aqueles que não possuem conexão com o 

sistema público de fornecimento de energia elétrica, também chamados de off-grid. 

Um sistema fotovoltaico autônomo é concebido para alimentar um conjunto de cargas 

sem a presença da rede elétrica, geralmente são utilizados em locais onde o acesso à rede 

elétrica pública é difícil ou inexistente.  

Além do painel solar, o sistema inclui: 

 Baterias, de modo a garantir a alimentação da carga nos períodos em que a 

radiação solar não está disponível; 

 Controlador de carga, para efetuar a gestão da carga da bateria; 

 Inversor, para atender às cargas em corrente alternada (CA). 
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 Sistemas conectados à rede elétrica: são aqueles conectados ao sistema público de 

fornecimento de energia elétrica. 

Segundo dados da Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) 

(2013), os sistemas conectados à rede elétrica são os de maior crescimento no mundo. 

Atualmente, grande parte das unidades construídas tem sido conectada à rede de distribuição 

de eletricidade. 

 Estes sistemas não necessitam de armazenamento de energia, consequentemente, não 

requerem controladores de carga. A corrente continua gerada nos painéis é entregue a um 

inversor de frequência que a transforma em corrente alternada na frequência e tensão da rede. 

Toda energia produzida é utilizada para suprir as cargas; quando ela não é suficiente, a rede 

pública supre o restante; quando a energia gerada excede o necessário, esse excedente é 

injetado na rede (PNE2030, 2008). Nesses sistemas utilizam-se medidores bidirecionais e o 

consumidor paga apenas a energia líquida recebida da rede pública (CRESESB, 2014). 

 A Tabela (2) mostra os países com maior capacidade instalada em sistemas FV 

conectados à rede. 

Tabela 2 - Países de maiores capacidades instaladas em sistemas conectados à rede. 

 
Fonte. REN21, 2013. 

     

2.4.2. Classificação dos sistemas fotovoltaicos quanto à configuração, segundo a 

NBR 11704:2008: 

 Sistemas puros: são aqueles que utilizam apenas o gerador fotovoltaico como gerador 

de energia elétrica. 

 Sistemas híbridos: são aqueles que utilizam a associação do gerador fotovoltaico a 

outros tipos de geradores de energia elétrica. 

 Este último é um sistema mais complexo, pois é necessário controlar todas as fontes 

para obter a máxima eficiência na entrega da energia para o usuário.  Geralmente é 

empregado em sistemas de médio e grande porte, atendendo a um número maior de 

consumidores (CRESESB, 2014). 
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2.5. CONTROLADOR OU REGULADOR DE CARGA 

Nos sistemas FV a tensão nos terminais do painel fotovoltaico deve ser superior à 

tensão nominal da bateria ou do banco de baterias, a fim de assegurar o carregamento das 

mesmas (MARINI e ROSSI, 2005).  

Como a tensão fornecida pelos painéis depende da radiação incidente sobre eles e  da 

temperatura, é importante garantir que sob temperaturas elevadas, a tensão gerada seja 

suficiente para garantir o carregamento das baterias. Em temperaturas mais baixas, por sua 

vez, é necessário garantir que a tensão fornecida pelo painel não supere a tensão de carga da 

bateria. Assim, o controlador de carga utilizado nesses sistemas tem como principal função a 

medição da tensão da bateria e a sua proteção contra a ocorrência de sobrecargas, 

proporcionando maior vida útil a esta (FREITAS, 2008; CARNEIRO, 2009). 

 Segundo a norma ABNT NBR 11704:2008 o controlador de carga é um ―equipamento 

eletrônico destinado a controlar e monitorar a carga e/ou descarga do banco de baterias, 

podendo ter seguidor de potência máxima integrado‖ utilizado em sistemas que necessitam de 

armazenamento de energia em baterias. Suas principais funções são: 

 Garantir o carregamento da bateria; 

 Evitar a ocorrência de descargas profundas; 

 Evitar a sobrecarga da bateria; 

 Não permitir a corrente inversa entre a bateria e o painel. 

O dimensionamento desse equipamento é feito em função da tensão de trabalho do 

sistema e da maior corrente exigida. Sua capacidade deve ser superior a corrente dos painéis 

ou superior às de consumo (carga), considerando-se a de maior valor (IDEAL, 2014).  

Os controladores de carga apresentam uma perda de energia da ordem de 5%, 

dependendo da radiação, da temperatura e da tensão da bateria (FREITAS, 2008). 

 

2.6. BATERIAS 

 Em sistemas FV destinados a alimentação de instalações nas quais a produção e o 

consumo de energia não coincidirem ao longo do dia, o armazenamento da energia elétrica 

gerada é imprescindivel, pois possibilita o uso da energia elétrica em outros períodos como o 

período noturno. As baterias representam, portanto, uma via pela qual é possível efetuar o 

armazenamento de energia, já que são capazes de transformar diretamente a energia elétrica 
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em energia potencial química e posteriormente, converter diretamente a energia química 

potencial em energia elétrica (FREITAS, 2008; CARNEIRO, 2009). 

A capacidade de uma bateria é o número total de Watts-hora (Wh) que pode ser 

fornecido por uma célula ou bateria totalmente carregada e que depende fortemente da 

velocidade de descarga. Quanto mais lento for o descarregamento, maior será a sua 

disponibilidade de carga e vice-versa. No caso de pequenos períodos de descarga (ou seja, 

para elevadas correntes de descarga), a capacidade da bateria diminui. Analogamente, para 

períodos de descarga elevados (ou seja, para pequenas correntes de descarga) a capacidade da 

bateria aumenta. Por este motivo a capacidade nominal da bateria deve ser especificada em 

função do tempo de descarga para o qual a capacidade nominal é expressa e sua respectiva 

corrente de descarga (COSTA, 2012). 

Outro fator que influência na capacidade da bateria é a temperatura de operação. As 

baterias são projetadas para trabalharem a 25ºC. Em temperaturas mais baixas reduzem 

significativamente sua capacidade e sob temperaturas mais altas apresentam uma capacidade 

maior acarretando, entretanto, em uma maior perda de água e na redução do número de ciclos, 

durante a vida útil da bateria (COSTA, 2012). Este problema não ocorre ao Distrito Federal 

uma vez que a temperatura média é de aproximadamente 25 °C. 

É importante salientar que as baterias utilizadas em sistemas FV são baterias 

estacionárias diferentes das baterias automotivas tradicionais e apresentam maior vida útil, de 

aproximadamente cinco anos (CRESESB, 2014). 

 

2.7.  INVERSOR  

O inversor consiste de um equipamento eletrônico conversor de potência, que converte 

a corrente contínua (CC) oriunda dos painéis fotovoltaicos ou do banco de baterias, em 

corrente alternada (CA) na mesma frequência e tensão da rede, tornando-a apropriada para o 

suprimento da carga que requer corrente alternada. O inversor também pode ser denominado 

de subsistema de condicionamento de potência, unidade de acondicionamento de potência, ou 

ainda, sistema de conversão de potência (NBR 16149, 2013). 

Nos sistemas FV os painéis são ligados a um único inversor central. Entretanto, se o 

sistema possuir uma potência instalada elevada ou se possuir várias partes situadas em locais 

distintos, podem ser necessários vários inversores (FREITAS, 2008). 
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Durante a transferência de energia os inversores apresentam uma perda de 5 a 15%; 

por conta disso, recomenda-se o uso de inversores de alto rendimento, próximo de 95% 

(FREITAS, 2008). 

Uma característica importante dos inversores utilizados na conexão dos sistemas FV 

com a rede, também chamados grid-tie, é a capacidade de se desligarem da rede elétrica 

pública quando esta for desligada ou estiver fora das condições normais de operação. Por 

conta disso, um inversor muito utilizado nos sistemas conectados à rede é o com função anti-

ilhamento, pois ele deixa de fornecer energia à rede pública quando esta estiver fora das 

condições normais de operação de frequência e/ou tensão (NBR 16149, 2013).   

O ilhamento é a situação na qual parte da instalação elétrica contendo gerador e carga, 

fica isolada do restante da rede elétrica. Quando a distribuidora cria intencionalmente uma 

ilha para isolar partes da rede elétrica tem-se um ilhamento intencional. Uma ilha não 

intencional se dá quando um segmento da rede contendo somente a geração de uso privado e a 

carga está fora do controle da distribuidora (NBR 62116, 2012).  

 Quando a geração fotovoltaica interligada à rede opera fora das condições normais de 

tensão e frequência e não está sob o controle da distribuidora, pode causar danos aos 

equipamentos e causar acidentes a pessoas que estejam efetuando manutenção na rede. O 

inversor com função anti-ilhamento detecta a falta de energização pela distribuidora e 

interrompe o fornecimento de energia para rede pública, prevenindo danos e garantindo a 

segurança na rede, ainda que a energia gerada pelo sistema FV possa continuar sendo 

entregue à carga local (NBR 62116,2012). 

 

2.8. OUTROS DISPOSITIVOS QUE COMPÕE O SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 Além dos equipamentos já citados, existem outros dispositivos que integram o sistema 

de geração fotovoltaico e que serão apresentados nos subitens a seguir. 

2.8.1. Condutores 

Na especificação de sistemas de geração fotovoltaica considera-se a escolha do 

cabeamento adequado de acordo com as normas, sendo estes os cabos de módulos, o cabo 

principal CC e o cabo do ramal CA (TENENTE, 2010). 

Os cabos de módulos são os condutores que estabelecem a ligação entre os painéis 

fotovoltaicos e o controlador de carga, recomenda-se que os condutores positivos e negativos 

não sejam colocados lado a lado, para proteção do sistema contra a ocorrência de defeitos de 
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terra ou de curtos-circuitos. Atualmente a melhor solução está sendo o uso de cabo mono 

condutor com isolamento duplo. (FREITAS, 2008). 

O condutor principal CC estabelece a ligação entre o controlador de carga e o inversor, 

e entre o controlador de carga e o banco de baterias. Se o controlador de carga estiver no 

exterior, os cabos devem ser entubados, tendo em vista que não são resistentes aos raios 

ultravioletas. Não se utilizam cabos de policloreto de vinilo no exterior (FREITAS, 2008). 

 O cabo do ramal CA liga o inversor à rede receptora e nele também não se recomenda 

que os condutores positivos e negativos sejam colocados lado a lado (FREITAS, 2008). 

2.8.2. Equipamento de proteção CC  

 Durante a manutenção do sistema é necessário isolar o inversor do gerador 

fotovoltaico e para tanto, utiliza-se um interruptor principal CC, como o mostrado na Fig.(13). 

 

 
Fonte: Retirado de Freitas, 2008. 

Figura 13. Interruptor principal CC. 

Esta medida é prevista na norma IEC 60364-7-712: Instalações elétricas nos edifícios 

– requisitos para instalações ou localizações especiais ―Sistemas fotovoltaicos‖, que estipula a 

necessidade da instalação de um aparelho de corte na ligação entre o inversor e o gerador 

fotovoltaico (TENENTE, 2010).  

2.8.3. Equipamento de proteção CA 

 Os equipamentos de proteção CA são os disjuntores, que são dispositivos de proteção 

contra sobre-intensidade e que podem ser rearmados após a operação; eles são inseridos entre 

o inversor e a rede elétrica e isolam automaticamente o sistema fotovoltaico da rede no caso 

de uma sobrecarga ou curto-circuito (FREITAS, 2008; TENENTE, 2010). 
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2.9. COMPATIBILIDADE COM A REDE 

A qualidade da energia dos sistemas FV conectados à rede elétrica é definida por 

normas e se aplica aos níveis de distorção harmônica, tensão, frequência e fator de potência. 

Quando ocorre um desvio dos valores-padrões destes parâmetros, caracterizando uma 

condição anormal de operação, o sistema fotovoltaico conectado à rede deve ser capaz de 

identificar esse desvio e interromper o fornecimento de energia para a rede pública. (NBR 

16149, 2013). 

As distorções harmônicas referem-se a componentes senoidais da tensão ou corrente 

alternada a frequências múltiplas da frequência fundamental que, quando são injetadas no 

sistema elétrico, causam diversos distúrbios e afetam o fornecimento de energia e a qualidade 

da energia no sistema da concessionária e também no consumidor. Elas expressam o grau de 

desvio da onda em relação ao valor da componente fundamental (NBR 16149, 2013). É 

conveniente que a energia injetada pelo sistema FV tenha baixos níveis de distorção 

harmônica de corrente para garantir que nenhum efeito adverso ocorra com equipamentos 

conectados à rede.  

Níveis aceitáveis de distorção harmônica de tensão e corrente dependem do tipo das 

características da rede de distribuição, cargas conectadas, tipo de serviço e procedimentos 

adotados para a rede (NBR 16149, 2013).  

Quanto à potência, frequência e tensão do sistema FV, estas devem ser compatíveis 

com a rede elétrica pública na qual este foi inserido e que tem seus valores nominais definidos 

nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

(PRODIST).  

 De acordo com a norma NBR 16149:2013, o sistema FV para de fornecer energia à 

rede em 1 segundo, caso a injeção da corrente CC na rede seja superior a 0,5 % da corrente 

nominal do inversor. 

 

2.10. SISTEMA DE PROTEÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À 

REDE 

2.10.1. Variações de tensão e frequência 

Em algumas condições anormais de operação da rede elétrica, pode ocorrer a 

desconexão completa do sistema fotovoltaico conectado a ela, ou seja, provocar um ilhamento 

da geração distribuída. Sob essas condições o sistema FV deve atuar de modo a garantir a 
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segurança das equipes de manutenção e evitar danos tanto ao sistema FV, quanto aos 

equipamentos conectados à rede (NBR 16149:2013). 

Diante de variações de tensão na rede fora da faixa de operação normal, entre 80% e 

110% da tensão nominal do sistema, o sistema de geração FV deve interromper o 

fornecimento de energia à rede como especificado na Tab. (3) (NBR 16149:2013).  

O tempo máximo de desligamento refere-se ao tempo entre o evento anormal de 

tensão e a interrupção do sistema. O sistema FV permanece conectado à rede, a fim de 

monitorar a rede e permitir a ―reconexão‖ do sistema quando as condições normais forem 

reestabelecidas.  

Tabela 3 - Respostas às condições anormais de tensão. 

Tensão no ponto comum de conexão 

(% em relação a Vnominal da rede) 

Tempo máximo de 

desligamento 

V        <       80 % 0,4 s 

80 %    V    110% Regime normal de operação 

110 %   <    V 0,2 s 

Fonte: Retirado da NBR 16149, 2013. 

 

 Quanto à frequência da rede cai a valores abaixo de 57,5 Hz, o inversor para de 

fornecer energia em até 0,2 s. O sistema só volta a fornecer energia quando a frequência 

retorna a 59,9 Hz. Analogamente, se a frequência da rede ultrapassar 60,5 Hz e permanecer 

abaixo de 62 Hz, o sistema FV reduzirá a potência ativa injetada na rede em até 40 % da 

potência que era fornecida à frequência normal de operação (60 Hz). Se a frequência 

ultrapassar 62 Hz, o sistema FV para de fornecer energia à rede pública em até 0,2 s, e o 

sistema só volta a fornecer quando a frequência retornar para 60,1 Hz, respeitando o tempo de 

reconexão como descrito no item a seguir (NBR 16149:2013).  

2.10.2. Religamento automático e reconexão 

 Após uma desconexão ocasionada por uma condição anormal da rede, o sistema FV 

não retoma o fornecimento de energia à rede (reconexão) por um período de 20 a 300 s após o 

restabelecimento das condições normais de frequência e tensão; somente após este período é 

que a reconexão dos sistemas ocorre (NBR 16149:2013).   

É importante salientar que o inversor somente poderá ser desconectado por completo 

da rede elétrica em caso de manutenção por meio da abertura de um dispositivo de 

seccionamento. Nos demais casos, injetando ou não energia na rede, os circuitos de controle 

do inversor devem continuar conectados à rede para monitorar as suas condições. Por isto, ao 
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utilizar a frase ―cessar o fornecimento de energia à rede‖ no decorrer desse trabalho, deve-se 

ter em mente que o inversor não será desconectado, deixando apenas de fornecer energia à 

rede (NBR 16149:2013). 
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3. METODOLOGIA 

Inicialmente este trabalho consistiu numa revisão bibliográfica sobre a tecnologia 

fotovoltaica no cenário mundial e brasileiro. Foi apresentada uma das metodologias mais 

utilizadas para o dimensionamento de sistemas FV conectados à rede e autônomo, e que serão 

apresentadas nos itens 3.1 e 3.2. Por conta do projeto de Lei n° 1699/2013, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de utilização de energia solar nas escolas públicas, escolheu-se o Centro de 

Ensino Médio 417 de Santa Maria – DF como objeto de estudo de caso para o 

dimensionamento de dois sistemas fotovoltaicos.  

No mercado existem diversas ferramentas computacionais que servem para avaliar os 

resultados teóricos obtidos no dimensionamento dos sistemas FV, neste caso foi utilizado o 

software Homer. 

 A seguir é apresentada a metodologia para o dimensionamento dos sistemas 

fotovoltaicos autônomos e conectados à rede. 

 A radiação solar no local onde o sistema FV será implantado pode ser obtida através 

de equipamentos de captação de radiação solar ou de dados fornecidos pelo CRESESB e pelo 

Atlas Solarimétrico. É necessário determinar a quantidade de horas de sol pleno (H), tempo 

equivalente à radiação de referência de 1000 W/m², assim como a inclinação e orientação dos 

painéis solares, determinadas em função da latitude do local, como mostrado na Tab. (1). 

 - Cálculo da quantidade de horas de sol pleno 

 A quantidade de horas de sol pleno (H) é obtida através da Eq. (1).  

                                            
                        

                            
                                               (1) 

Onde a radiação média incidente, é a radiação média no local de instalação dos sistemas FV; e 

a radiação solar de referência (1000 W/m²), é a radiação recebida na superfície da Terra em 

dia claro, ao meio dia.  

 Para o sistema autônomo ainda é necessário obter a curva de carga diária, que 

corresponde ao comportamento da carga ao longo do dia, e possibilita obter a potência 

máxima requerida e o consumo total de energia. 

3.1. DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 O dimensionamento consiste em determinar: 

 O rendimento total do sistema; 

 A energia produzida pelos módulos; 
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 A energia produzida por cada módulo; 

 A quantidade de painéis; 

 A corrente total de operação do sistema; 

 A carga elétrica produzida pelos módulos; 

 O inversor; 

 A seção transversal dos condutores.  

 Em sistemas FV autônomos, uma vez obtida a carga elétrica produzida pelos módulos, 

deve-se dimensionar o banco de baterias e o controlado de carga, como visto na seção 3.2. 

- Cálculo do rendimento total do sistema 

 O rendimento do sistema FV é obtido através da Eq. (2). 

                                                                                 (2) 

Onde 

η é o rendimento do sistema; 

ηpv corresponde às perdas por queda de tensão nos cabos que ligam os painéis ao 

controlador de carga/inversor;  

ηcc é o rendimento do controlador de carga; 

ηdist  são as perdas nos cabos de distribuição CA; 

ηinv é o rendimento do inversor. 

 

- Cálculo da energia que deverá ser produzida pelos módulos 

 A energia é obtida por meio da Eq. (3). 

                                                          C = 
       

 
                                                                  (3) 

Onde 

C é a energia que deverá ser produzida pelos módulos; 

η é o rendimento do sistema. 

 

- Cálculo da energia produzida por cada módulo 

 Obtém-se a energia produzida por cada módulo aplicando a Eq. (4). 

                                                             Em = Pm x H                                                                (4) 

Onde  
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Em                                        

Pm é a potência de cada módulo; 

H é a quantidade de horas de sol pleno. 

 

- Cálculo da quantidade de painéis 

O número de painéis que será utilizado no sistema é determinado através da Eq. (5). 

                                                        Qp = 
 

  
                                                                           (5) 

Onde 

Qp é a quantidade de painéis. 

 

- Cálculo da corrente total de operação do sistema  

 Se os painéis são ligados em paralelo, obtém-se a corrente (i) equivalente ao somatório 

de todas as correntes produzidas por cada módulo e o resultado é obtido por meio da Eq. (6).   

                                                 i = im x Qp                                                                                   (6) 

Onde 

i é a corrente no final do circuito; 

im é a corrente produzida por cada módulo. 

 

- Cálculo da carga elétrica produzida pelos módulos 

 A carga elétrica é determinada através da Eq. (7). 

      E = i x H                                                                        (7) 

Onde  

E é a carga elétrica produzida em ampere-hora (Ah). 

 

- Escolha do inversor de frequência 

 A escolha do inversor depende da tensão de entrada, tensão de saída, potência máxima 

da carga, e da eficiência que foi adotada para o inversor durante o dimensionamento. 

 

- Cálculo da seção transversal dos condutores 

 A seção transversal dos condutores é obtida através da Eq. (8).   

 

                                            
             

     
                                                          (8) 



39 
 

 

Onde 

S é a seção transversal do condutor (mm²); 

ρ é a resistividade do material condutor, no caso o cobre (0,0178 Ω.mm²/m); 

l é o comprimento do cabo (m); 

i é a corrente (A); 

V é a tensão de trabalho CC; 

           e a queda de tensão máxima admissível. 

 

3.2. DIMENSIONAMENTO DO BANCO DE BATERIAS E DO CONTROLADOR DE 

CARGA - SISTEMA AUTÔNOMO 

 No sistema autônomo é necessário considerar o crescimento de carga e um banco de 

baterias para alimentar esta sobrecarga, caso ocorra, além de permitir o armazenamento de 

energia gerada para ser consumida no período noturno.  

Logo, além dos parâmetros definidos no item 3.1, é necessário determinar: 

 A carga crítica; 

 A capacidade de carga do banco de baterias; 

 O número de baterias em série; 

 O número de baterias em paralelo; 

 A quantidade total de baterias; 

 A real capacidade do banco de baterias; 

 O controlador de carga. 

  

- Cálculo da carga crítica  

 A carga crítica é calculada utilizando um coeficiente de segurança (Cs) por meio da 

Eq. (9). 

Ec = Cs  x  
 

 
                                                                           (9) 

Onde 

Ec é a carga crítica consumida diariamente (Ah);  

V é a tensão de operação do sistema; 

C é a carga diária consumida pelo sistema; 

Cs é o coeficiente de segurança. 
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- Cálculo da capacidade de carga do banco de baterias 

A capacidade de carga é obtida através da Eq. (10). 

                           CBb = 
  

  
                                                                    (10) 

Onde 

CBb é a capacidade de carga do banco de baterias; 

Ec é a carga crítica consumida diariamente; 

Pd é a profundidade de descarga da bateria. 

  

- Cálculo do número de baterias em série 

O número de baterias em série é determinado pela Eq. (11). 

NBs = 
   

  
                                                                     (11) 

Onde 

NBs é o número de baterias em série; 

VBb é a tensão de operação do sistema (banco de baterias); 

Vb é a tensão da bateria.  

 

- Cálculo do número de baterias em paralelo 

Determina-se o número de baterias em paralelo aplicando a Eq. (12). 

NBp = 
   

        
                                                               (12) 

Onde 

NBp é o número de baterias em paralelo; 

Cb é a carga da bateria. 

 

- Cálculo da quantidade total de baterias 

O número de baterias que serão utilizadas é obtido através da Eq. (13). 

                                                        QB = NBs  x  NBp                                                              (13) 

Onde 

QB é a quantidade de baterias utilizadas. 

  

- Cálculo da real capacidade do banco de baterias 

 A real capacidade do banco de baterias em (Ah) é obtida através da Eq. (14). 

CBR = QB x Cb                                                             (14) 
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Onde 

CBR é a real capacidade do banco de baterias. 

 

- Escolha do controlador de carga 

 A escolha do controlador de carga depende da tensão de trabalho do sistema, da 

potência máxima requerida e da corrente total de operação. 
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4. SISTEMA DE GERAÇÃO FV APLICADO A UMA ESCOLA DO DF 

 Este projeto consiste de dois sistemas fotovoltaicos independentes: um sistema 

conectado à rede pública para redução do consumo de energia comprada da distribuidora, e 

um sistema autônomo. 

 A proposta de implantação do sistema autônomo é apresentar mais uma aplicabilidade 

(configuração) dos sistemas FV para os alunos, servidores e sociedade. Este sistema 

possibilita utilizar a energia produzida ao longo do dia no período noturno.  

O sistema alimentará três salas da escola (secretaria, administrativo e sala dos professores), e 

vai possuir um chaveamento que possibilitará que estas salas também sejam alimentadas pela 

rede quando houver necessidade de manutenção do sistema FV. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL A SER IMPLANTADO O SISTEMA FV  

4.1.1. Edificação 

A edificação considerada é uma escola pública de ensino médio localizada na região 

administrativa de Santa Maria, no Distrito Federal, o Centro de Ensino Médio 417 (CEM 

417), situada no CL 417 Lote A.  

A escola possui 19 salas de aula, 2 salas de vídeo, 1 sala de informática, 1 biblioteca, 1 

sala dos professores, 1 sala da direção, 1 secretaria, 1 sala do administrativo, 1 cozinha, 1 

refeitório, 1 quadra de esportes e 9 banheiros. A escola funciona nos três turnos (matutino, 

vespertino e noturno), com horário de funcionamento das 07 às 23 horas.  

O CEM 417 possui 92 funcionários e apresenta um consumo médio mensal de energia 

da ordem de 8400 kWh.  

4.1.2. Posicionamento/inclinação dos painéis  

 Para maximizar a captação de radiação solar foi necessário orientar os painéis 

fotovoltaicos para o Norte geográfico  

Como a latitude do CEM 417 é 16°0’42’’ e de acordo com a Tab.(1), os painéis 

deverão ter uma inclinação de 16°. 

4.1.3. Índice de radiação solar no local 

A Tabela (4) mostra os indices de radiação média para Brasília-DF extraídas do banco 

de dados do CRESESB (2014). 
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Tabela 4 - Radiação diária média em Brasília-DF. 

 

 

 

 

                                                                                                          Fonte: Retirada de CRESESB, 2014. 

 A quantidade de horas de sol pleno (H) calculada: 

  

      
      

         
      

     

   
 

A fim de verificar a adequação dos dados de radiação obtidos pelo CRESESB, foram 

utilizados os dados de radiação obtidos da estação de medição de radiação solar localizada na 

Faculdade Gama (FGA)–UnB, situada a 5 km do CEM 417, entre janeiro e dezembro de 

2012. Como as medições foram realizadas apenas no plano horizontal, o potencial de captação 

ficou comprometido. 

Os dados da radiação diária coletados podem ser vistos na Tab. (5), assim como a 

média mensal. Na Tabela foram destacados em vermelho a menor média e em verde a maior. 

Tabela 5 - Radiação diária e a média mensal em Wh/m².dia. 

Dia JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1 3109 3122 5689 3382 3526 3109 3275 4160 4843 5454 2091 3641 

2 1426 2781 5953 4114 5380 2861 3696 4242 4969 5028 3184 1868 

3 3039 4561 6115 3243 4211 3245 3586 4258 5031 5000 3450 2108 

4 5549 6334 5983 4553 2980 3042 3690 4245 5057 5418 2998 3927 

5 4624 5542 5511 4526 3733 2623 3710 4218 5080 5610 4351 2488 

6 3087 5470 3243 4291 3672 2443 3639 4213 5064 5739 2664 5021 

7 2409 4156 5653 3949 3588 3049 3687 4023 5070 5587 1889 5508 

8 3437 5052 3880 3565 3664 3491 3490 3974 4835 4839 2726 4573 
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9 1612 3599 4043 2841 3674 3167 3504 4433 5189 4028 2523 2811 

10 1721 3026 3707 3696 3221 3531 3587 4429 4842 4110 3141 3385 

11 1586 3170 4317 4361 3738 3558 2922 4466 3395 3741 2439 4197 

12 2107 3652 3492 3911 3846 3594 3059 4461 3493 2547 3584 3616 

13 3536 2164 4433 3602 1953 3536 3400 2776 3370 3634 4450 2602 

14 2106 2214 2695 3285 1733 3181 3570 4478 3482 4309 3388 3246 

15 2221 5187 3085 1798 2391 2859 3551 3897 4385 4412 3415 4076 

16 2248 4699 3491 3819 1695 1893 3284 4570 4309 3969 3866 2761 

17 2840 5461 2722 2409 2001 3097 2603 4013 4026 3486 3981 4563 

18 2379 3127 3705 3733 3593 2795 2150 3735 3446 4899 3752 4625 

19 4597 4206 2055 4310 3619 3412 3613 3903 4463 5246 3700 2579 

20 2088 5265 2783 4381 3080 3230 3403 2844 3453 4700 3937 3458 

21 4866 3741 3765 4354 2340 2161 3613 4002 3140 1493 2513 3684 

22 5293 3053 3746 4072 1959 3003 2567 3805 3053 3307 2640 2125 

23 4179 4751 2665 2716 3376 3158 3624 4135 4160 3171 4648 3772 

24 4311 3749 4722 3108 2825 3348 4064 4368 3227 4225 4433 5434 

25 3161 4737 3534 2227 1790 3395 4037 3719 3557 4331 2491 5017 

26 3887 4927 2733 3625 3079 2935 4029 3976 4423 5696 1516 2597 

27 4593 4620 4895 3616 2453 3290 4017 3810 4322 5773 2947 2968 

28 4371 5197 4948 3177 2882 3448 4193 3230 4835 5941 3223 3293 

29 5789 5609 4572 3998 3506 3447 4207 3793 3857 5873 4553 3490 
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30 5307 

 

4235 3608 3259 3630 4308 4580 5137 4238 4993 3267 

31 4855 

 

3557 

 

3054 

 

4310 4838 

 

3720 

 

4516 

Média 3430,1 4247,3 4062,2 3609 3091 3117,7 3560,9 4051,4 4250,4 4500,8 3316,2 3587,6 

Comparando os valores, observou-se que as médias de radiação medidas são menores 

do que as fornecidas pelo banco de dados do CRESESB, o que se justifica pelo fato da 

medição ter sido realizada em um plano horizontal (0°), reduzindo o potencial de captação. 

Consequentemente, a quantidade de horas de sol pleno será menor: 

       

      
      

         
             

  

      
      

         
           

 Outros dados obtidos a partir da medição de radiação solar na FGA em 2012 vieram 

da curva média de radiação ao longo do ano (Fig. 14), que possibilitou identificar os meses de 

setembro e outubro como os de maior produtividade para a geração de energia. 

 
Figura 14. Radiação solar Estação FGA. 

 Tomando por base os dados do CRESESB e os da estação meteorológica da FGA-

UnB, adotou-se H = 5 horas de sol pleno para o local em que será instalado o projeto (CEM 

417); ou seja, uma radiação média de 5000Wh/m²dia.  
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4.2. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA AUTÔNOMO 

4.2.1. Levantamento da carga 

 A Tabela (6) mostra os equipamentos presentes em cada sala para que possa ser obtida 

a carga. 

Tabela 6 – Equipamentos das salas a serem alimentadas. 

SECRETARIA 

Equipamento Quantidade Potência(W) 

Conjunto (PC, impressora e estabilizador) 2 conjuntos 180 

Lâmpada fluorescente 12 40 

Ventilador de teto 1 73 

TV LCD 32" 1 95 

SALA DOS PROFESSORES 

Equipamento Quantidade Potência(W) 

Conjunto (PC, impressora e estabilizador) 1 conjunto 180 

Lâmpada fluorescente 12 40 

Ventilador de teto 1 73 

TV LCD 32" 1 95 

Geladeira 1 39,3 

Microondas  1 1300 

Filtro de água 1 130 

ADMINISTRATIVO 

Equipamento Quantidade Potência(W) 

Conjunto (PC, impressora e estabilizador) 2 conjuntos 180 
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Lâmpada fluorescente 4 40 

Ventilador de teto 1 73 

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA 3898,3 W 

 A Tabela (6) mostra que a potência total instalada nas três salas corresponde a uma 

potência de 3898,3 W. 

 Para obter a curva de carga diária (Fig. 15) foram verificados os horários de operação 

desses equipamentos (Tab.7). 

Tabela 7- Distribuição Diária de Carga 

Secretaria  Administrativo  

Hora Conjunto Lâmpada Ventilador Tv Total  Conjunto Lâmpada Ventilador Total 

0—1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1—2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2—3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3—4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4—5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5—6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6—7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7—8 0 0 0 0 0 360 160 73 593 W 

8—9 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

9—10 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

10--11 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

11--12 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

12--13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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13--14 0 0 0 0 0 360 160 73 593 W 

14--15 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

15--16 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

16--17 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

17--18 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

18--19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19--20 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

20--21 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

21--22 360 480 73 95 1008 W 360 160 73 593 W 

22--23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23--00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

        Sala dos Professores       

Hora Conjunto Lâmpada Ventilador Tv Geladeira Microondas Filtro Total 
Total 

Diário 

0—1 0 0 0 0 39,3 0 130 169,3 W 169,3 W 

1—2 0 0 0 0 39,3 0 130 169,3 W 169,3 W 

2—3 0 0 0 0 39,3 0 130 169,3 W 169,3 W 

3—4 0 0 0 0 39,3 0 130 169,3 W 169,3 W 

4—5 0 0 0 0 39,3 0 130 169,3 W 169,3 W 

5—6 0 0 0 0 39,3 0 130 169,3 W 169,3 W 

6—7 0 0 0 0 39,3 0 130 169,3 W 169,3 W 
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7—8 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 1590,3 W 

8—9 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

9—10 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

10--11 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

11--12 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

12--13 180 480 73 95 39,3 1300 130 2297,3 W 2297,3 W 

13--14 180 480 73 95 39,3 1300 130 2297,3 W 2890,3 W 

14--15 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

15--16 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

16--17 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

17--18 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

18--19 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 997,3 W 

19--20 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

20--21 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

21--22 180 480 73 95 39,3 0 130 997,3 W 2598,3 W 

22--23 0 0 0 0 39,3 0 130 169,3 W 169,3 W 

23--00 0 0 0 0 39,3 0 130 169,3 W 169,3 W 

 

Consumo de energia  

            
37880 Wh= 

37,88 kWh 

 A curva de carga diária foi representada na Fig. (15); por meio dela é possível 

observar que nas seis primeiras horas do dia a carga é mínima, e a partir das 7 horas a carga 

começa aumentar, ocasionado pelo inicio do funcionamento da escola, sendo que a maior 

potência solicitada é próxima de 3 kW que ocorre às 14 horas.   
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Figura 15. Curva de carga 

4.2.2. Rendimento total do sistema 

 No sistema foi considerado o uso de um controlador de carga com 95% de rendimento; 

um inversor com 95% e adotou-se um rendimento de 96% para os cabos, tendo em vista que a 

norma NBR 5410:1997 impõe que a perda de tensão não seja superior a 4% nos cabos. Assim, 

o rendimento total do sistema foi obtido aplicando a Eq. (2):  

                                   

4.2.3. Energia produzida pelos módulos 

 A quantidade de energia que os módulos deverão produzir foi determinada aplicando a 

Eq. (3): 

                                                    C = 
     

     
 = 45528,85 Wh                                

4.2.4. Energia produzida por cada módulo 

 Após uma busca dos diferentes painéis FV que atendem os requisitos do projeto, foi 

escolhido o da marca LG, modelo LG260S1C de 260 W, cujas especificações podem ser 

visualizadas na Tab. (8). 
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Tabela 8 - Especificações do Painel. 

Modelo: LG260S1C 

Potência máxima STC (Pmax): 260 W 

Voltagem MPP (Vmpp): 30.1 V 

Corrente MPP (Impp): 8.64 A 

Corrente de Curto Circuito (Isc): 8.94 A 

Eficiência do Módulo (%): 16.2 % 

A energia produzida por cada módulo foi obtida aplicando a Eq. (4): 

                                                  Em =             = 1300 Wh                          

4.2.5. Quantidade de painéis utilizados 

 De acordo com a Eq. (5), 

                                                      Qp    
        

    
 = 35,022 unidades                  

                 Qp = 36 painéis 

 Logo, serão utilizados 36 painéis LG260S1C para alimentação das três salas.  

4.2.6. Corrente total de operação do sistema  

 Os módulos apresentam uma tensão de aproximadamente 30 V, o banco de baterias 

uma tensão de 24 V, e o inversor 24/220 V e desta forma não é necessário ligar os módulos 

em série a fim de aumentar a tensão. Entretanto, eles deverão ser ligados em paralelo para 

aumentar a corrente (i) no final do circuito, conforme Fig. (16). 

 

Figura 16. Disposição em paralelo dos painéis. 
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 Aplicando a Eq. (6) a corrente (i) no final do circuito será:                                                                   

                                                          i = 8,64 x 36 

                      i = 311,04 A  

4.2.7. Carga elétrica produzida pelos módulos 

De acordo com a Eq. (7), 

     E = 311,04 x 5 

E = 1555,2 Ah 

4.2.8. Carga crítica 

Foi considerado um coeficiente de segurança de 1,2, ou seja, uma possível sobrecarga 

de 20%. Sendo assim, de acordo com a Eq. (9) a carga crítica é: 

Ec =       
        

  
 

Ec = 2276,44 Ah 

 Observa-se que a carga produzida pelos módulos por meio da Eq. (7) não é suficiente 

para atender a sobrecarga, no entanto, este problema é resolvido por meio de um banco de 

baterias que fornecerá o excesso de energia demandado.  

4.2.9. Dimensionamento do banco de baterias 

 No mercado existem diversas baterias estacionárias destinadas a sistemas 

fotovoltaicos, que geralmente apresentam tensões de 2, 6, 12, 24 ou 48 V. Quanto maior a 

tensão, maior o custo (FREITAS, 2008). Dependendo da tensão do banco de baterias, deve-se 

avaliar quais destas adquirir. Se as baterias forem de tensões menores que a do banco de 

baterias, será necessária a aquisição de mais de uma, para liga-las em série e obter a tensão 

necessária.  

 Avaliando a razão custo/desempenho, tamanho, eficiência e profundidade de descarga, 

a bateria escolhida foi a BAE modelo 3PVV (Fig. 17), cujas principais especificações 

fornecidas pelo fabricante são apresentadas na Tab. (9) e na Fig. (18). 
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Figura 17. Bateria BAE. 

Tabela 9 - Especificações da Bateria. 

Fabricante BAE 

Modelo 3 PVV 

Carga 210 Ah 

Tensão 12V 

Profundidade de descarga 80% 

 

Figura 18. Dados da bateria disponibilizados pelo fabricante. 

 A profundidade de descarga (Pd) indica a porcentagem da capacidade nominal que é 

usada antes de se proceder ao recarregamento da bateria. A medida Pd é fornecida pelos 

fabricantes com relação à tensão da bateria, ou seja, cada regime de operação de tensão 

corresponde a uma profundidade de descarga (CARNEIRO, 2009). 
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4.2.9.1. Capacidade de carga do banco de baterias 

 De acordo com a Eq. (10), 

                          CBb= 
       

   
 

                       CBb = 2845,55 Ah 

 O banco de baterias precisa acumular 2845,55 Ah para conseguir alimentar as três 

salas, mesmo quando houver a sobrecarga de 20% e uma não geração por conta de fatores 

climáticos.  

4.2.9.2. Número de baterias em série 

 De acordo com a Eq. (11), 

NBs = 
  

  
 = 2 

         NBs = 2 

 

4.2.9.3. Número de baterias em paralelo 

 De acordo com a Eq. (12), 

NBp = 
       

       
 

NBp = 6,77 = 7 

4.2.9.4. Quantidade de baterias utilizadas no sistema 

 De acordo com a Eq. (13),  

QB = 2 x 7 

QB = 14 unidades 

 Logo, serão necessárias 14 baterias interligadas conforme Fig. (19). 

 

Figura 19. Disposição do das baterias. 
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4.2.9.5. Real capacidade do banco de baterias 

 Para finalizar o dimensionamento do banco de baterias, determinou-se a real 

capacidade do banco de baterias através da Eq. (14): 

CBR = 14 x 210 

CBR = 2940 Ah 

Observa-se que a real capacidade do banco de baterias (2940 Ah) é satisfatória, tendo 

em vista que é superior à capacidade que o banco deveria ter para conseguir alimentar as três 

salas (2845,55 Ah), mesmo com ocorrência de sobrecarga. 

4.2.10. Escolha do controlador de carga 

Com a tensão do sistema (24 V) e a corrente total de operação (311,04 A), o 

controlador de carga adotado foi o midnite classic 150/lite cujas especificações fornecidas 

pelo fabricante constam na Tab.(10).  

Tabela 10 - Especificações do controlador de carga. 

Fabricante Midnite 

Máxima Voltagem  de Operação 150 V 

Corrente máxima de operação 94 A 

Máxima potência permitida 2700 W 

Como este controlador só permite uma corrente máxima de 94 A, serão utilizados 

quatro controladores de carga e cada controlador irá operar com 1/4 da corrente total do 

sistema, 77,76 A.  

4.2.11. Escolha do inversor 

 A potência nominal do inversor deve ser próxima da potência instalada, pois a 

eficiência dos inversores varia e diminui quando estes operam com uma potência muito 

abaixo da potência nominal (FREITAS, 2008). Ou seja, verificou-se que seria necessário um 

inversor com tensão de entrada e saída de 24 Vdc / 220Vac respectivamente e potência de 

operação próxima a 3898,3 W.  

O inversor que apresentou maior adequação a este projeto foi o XANTREX modelo 

XW4024-120/240-60 cujas especificações encontram-se listadas na Tab. (11) e pode ser 

visualizado na Fig. (20). 
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Tabela 11 - Especificações do inversor. 

Fabricante XANTREX 

Modelo XW4024 – 120/240 -60 

Potência de operação 4000 W 

Máxima Potência de operação 8000 W 

Eficiência 95% 

Tensão de Saída (Vac) 120 / 240 Vac 

Tensão de Entrada (Vdc) 25,2 Vdc 

Faixa de tensão de entrada 22 – 32 Vdc 

Frequência de saída 60 Hz 

 

 

       Figura 20. Inversor Xantrex. 

A interligação dos equipamentos do sistema autônomo deverá ser feita como ilustrado 

na Fig. (21) abaixo. 
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Figura 21. Interligação dos equipamentos do sistema autônomo. 

4.2.12. Dimensionamento dos condutores 

 Na especificação dos condutores deve se reduzir ao máximo as perdas resistivas. 

Considerando a queda de tensão máxima admissível limitada a 4 % da tensão de trabalho do 

sistema e conhecendo-se o comprimento dos cabos que serão utilizados (Fig. 22), e aplicando 

a Eq. (8) para cada cabo (CC e CA), o resultado obtido para seção transversal dos cabos CC e 

CA foi 16 mm². 

 

 

Figura 22. Comprimento dos cabos do sistema autônomo. 
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4.3. SISTEMA INTERLIGADO À REDE ELÉTRICA PÚBLICA 

 O dimensionamento dos sistemas FV conectados à rede pública pode ser realizado de 

duas maneiras: a primeira delas considera a área que se dispõe para instalar os painéis FV e a 

quantidade de energia produzida que será entregue à rede dependerá da quantidade de painéis 

que podem ser instalados nesta área; e a segunda, considerando que a área para instalação dos 

painéis é suficiente e deseja-se inserir na rede uma determinada quantidade de energia. 

 Neste projeto considerou-se a segunda maneira e o sistema será dimensionado para 

fornecer à escola a mesma energia que o sistema autônomo, ou seja, 37880 Wh.  

4.3.1. Rendimento total do sistema 

 Neste sistema não há controlador de carga, logo o rendimento do sistema FV será 

baseado no rendimento do inversor (95%), no rendimento dos cabos que ligam os painéis ao 

inversor (96%) e do cabo que liga o inversor a rede elétrica (96%).  

 Aplicando a Eq. (2), 

                             

4.3.2. Energia produzida pelos módulos 

 A energia que os módulos deverão produzir para que em decorrência das perdas, os 

mesmos consigam fornecer a quantidade de energia projetada, foi obtida aplicando a Eq. (3): 

                         C =  
     

     
 = 43291,43 Wh                                

                    C = 43291,43 Wh 

4.3.3. Energia produzida por cada módulo 

 O painel fotovoltaico escolhido foi o mesmo utilizado no sistema autônomo, o 

LG260S1C de 260 W, cujas especificações podem ser observadas na Tab.(8).  

Aplicando a Eq. (4) foi determinada a energia produzida por cada módulo:  

                                      Em              = 1300 Wh 

4.3.4. Quantidade de painéis utilizados 

De acordo com a Eq. (5), 

                                                   
        

    
 = 33,3 unidades                  

                 Qp = 34 unidades 
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 Logo,  serão utilizados 34 painéis LG260S1C para inserir 37880 Wh na rede elétrica 

da escola.  

4.3.5. Corrente total de operação do sistema  

 De acordo com a Eq. (6), 

     i = 8,64 x 34 

     i = 293,76 A  

4.3.6. Carga elétrica produzida pelos módulos 

De acordo com a Eq. (7), 

     E = 293,76 x 5 

E = 1468,8 Ah 

Nesse sistema não há necessidade de calcular uma carga critica, tendo em vista que a 

energia gerada será utilizada apenas para reduzir o consumo da energia comprada da 

concessionária e não para atender uma determinada carga como ocorre nos sistemas 

autônomos.  

4.3.7. Escolha do Inversor de frequência  

 Diante das especificações do sistema que são tensão de entrada de 24 V, tensão de 

saída de 220 V, frequência de 60 Hz e a utilização de um inversor com 95% de eficiência, o 

inversor utilizado será igual ao do sistema autonômo, o XANTREX modelo XW4024-

120/240-60 (Fig. 20) e que está especificado na Tab. (11).  Esse inversor permite a conexão 

com a rede elétrica pública e tem a função anti-ilhamento.  

 A interligação dos componentes que compõem o sistema pode ser visualizada na Fig. 

(23). 



60 
 

 

Figura 23. Interligação dos componentes do sistema interligado à rede. 

4.3.8. Dimensionamento dos condutores 

 A Figura (24) traz o comprimento dos cabos que serão utilizados na instalação e que 

servem para determinar a seção transversal dos condutores.  

 

Figura 24. Comprimento dos cabos do sistema ligado à rede. 

Após a aplicação da Eq.(8) o resultado obtido para seção transversal dos cabos CC e CA 

foi 16 mm².   

 Realizado o dimensionamento dos sistemas FV, o tópico seguinte apresentará o local e 

a estrutura de instalação dos painéis solares.  
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4.4. LOCAL DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA AUTÔNOMO E INTERLIGADO 

À REDE  

 No CEM 417 o estacionamento não possui cobertura para os carros e por isso buscou-

se criar uma cobertura para eles que servisse também como estrutura de instalação dos painéis 

fotovoltaicos, similar ao modelo da Fig. (25). 

 

Figura 25. Estacionamento coberto com painéis fotovoltaicos. 

 A estrutura para instalação dos painéis será construída a partir do muro lateral do 

estacionamento (Fig. 26), com as dimensões visualizadas na Fig. (27). A cobertura será 

construída com a inclinação de 16° e os painéis ficarão voltados para o norte. 

 Um motivo que levou a escolha deste muro lateral, é que o mesmo possui o quadro 

geral e o medidor de energia proveniente da rede pública (Fig. 28), reduzindo assim gastos 

com fiação no sistema interligado à rede. 

  

 

Figura 26. Muro lateral do estacionamento. 
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Figura 27. Medidas do muro. 

 

Figura 28. Quadro geral (Padrão) e medidor de energia. 

 A cobertura acomodará os 70 painéis (36 do sistema autônomo e 34 do sistema 

interligado à rede) e possibilitará que um carro de pequeno porte possa ser estacionado 

embaixo, desde que se façam algumas modificações no muro atual . 

 Como os painéis possuem 1,6 metros de comprimento, foi adotado 3,3 metros de 

largura para a cobertura, pois serão duas fileiras de painéis na vertical. A estrutura da 

cobertura pode ser visualizada na Fig. (29), onde ―y‖ representa o acréscimo na altura do 

muro, e ―x‖ a distância onde as pilatras deverão ser construidas. 

                                      

                                                  Figura 29. Estrutura da cobertura 

  

                                        
 

   
                                                             (16) 

                                        
 

   
                                                            (17) 
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 De acordo com o resultado da Eq. (16) significa que o muro deverá ter um acréscimo 

de 0,91 metros, totalizando uma altura de 3,31 metros. Da Eq. (17) observa-se que as pilastras 

deverão ficar a 3,17 metros da parede, resultando na seguinte configuração (Fig. 30). 

 
Figura 30. Medidas e caracteristicas do local de instalação dos painéis. 

 

 A estrutura proposta desenhada em 3D no software Catia V5R16 considerando as 

dimensões calculadas pode ser visualizada nas Fig. (31) e (32).   

 

Figura 31. Estrutura de acomodação dos painéis. 
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Figura 32. Cobertura para os carros. 

 A Figura (33) identifica onde ficarão os equipamentos do sistema autônomo 

(controlador de carga, banco de baterias e inversor) e do sistema ligado à rede (inversor, 

padrão e medidor de energia). 

 

Figura 33. Disposição dos equipamentos no muro da escola. 

 

4.5. ANÁLISE ECONÔMICA 

4.5.1. Custo dos equipamentos 

 O custo atual dos equipamentos do projeto pode ser visualizado na Tab. (12).  
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Tabela 12 – Custo dos equipamentos. 

Equipamento Fabricante Modelo Quantidade 
Preço 

unitário 

Preço Total 

(R$) 

Painel Solar LG LG260S1C 70 793,1 55.517,00 

Controlador de 

carga 
Midnite 

Classic 

150 
4 1.340,70 5.362,80 

Bateria BAE 12V 3PVV 14 2.384,58 33.384,12 

Inversor Xantrex XW4024 2 5.877,35 11.754,70 

Fio 16 mm²   ------------    ---------- 370 metros 6,00/metro 2.220,00 

Custo Total         108.238,62 

 

 Quanto ao custo total do projeto não tem como prever, pois não foram contabilizados 

os gastos com materiais, infraestrutura, mão de obra, regularização dos sistemas junto à CEB, 

manutenção e operação, nem a eventual substituição desses equipamentos durante a vida útil 

do projeto. 

 

4.5.2. Redução na conta de luz 

 A escola possui um consumo médio de aproximadamente 8400 kWh por mês. Se o 

valor do kWh é R$ 0,352, o valor mensal a ser pago é de (Eq. 18):  

                                    Valor pago = 8400 x 0,352 = R$ 2.956,80     (18) 

 Com a implantação dos sistemas fotovoltaicos, a redução no consumo será dada pela 

(Eq. 19): 

           Redução no consumo = 37,88 kWh x 30 dias x 2 sistemas = 2272,80 kWh  (19) 

 Ou seja, uma redução de 2272,80 kWh por mês, equivalente a uma redução de 27%, 

resultando numa parcela não paga à concessionária de (Eq. 20): 

                            Parcela = 2272,80 x 0,352 = 800,02 reais                                (20) 
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4.6. MANUTENÇÃO 

 A manutenção dos sistemas fotovoltaicos é simples e consiste na limpeza dos painéis, 

ou seja, retirar a camada de poeira que se acumula sobre os painéis ao longo do tempo e trocar 

os equipamentos quando apresentarem defeitos ou atingirem o tempo de vida útil informado 

pelos fabricantes. Os painéis solares devem ser trocados a cada 25 anos, as baterias a cada 5 

anos, e o controlador de carga e o inversor em um período de 12 à 15 anos. Aconselha-se 

também a cada ano verificar se os equipamentos estão funcionando corretamente.  

 

4.7. VALIDAÇÃO DO PROJETO – USO DO SOFTWARE HOMER 

 Para verificar se o sistema vai atender a carga e se fornecerá a quantidade de energia 

projetada, utilizou-se um dos softwares mais utilizados no mundo, o HOMER (Hybrid 

Optimization Model for Electric Renewables).   

 O Homer foi desenvolvido nos EUA no ano de 2000 pelo “National Renewable 

Energy Laboratory” (NREL), ele simula sistemas autônomos, interligados à rede ou híbridos, 

combinando diversos tipos de geração: solar, eólica, turbinas, entre outras. O programa 

admite a combinação de tecnologias convencionais e renováveis de geração de energia, 

possibilitando a utilização de parâmetros técnicos específicos, assim como resultados 

detalhados de cada configuração do sistema (FREITAS, 2008) e pode ser obtido 

gratuitamente por um período de 14 dias para experimentação. Quem desejar pode adquirir 

uma licença para utilização de seis meses pelo valor de 99,99 dólares (HOMER Energy, 

2014).  

 Os sistemas foram simulados com todas as características de seus componentes. 

4.7.1. Simulação do sistema autônomo 

 A caracterização do sistema é feita adicionando a carga e os principais componentes, 

neste caso: conjunto de painéis fotovoltaicos, banco de baterias e inversor. É necessário 

informar ao software que o sistema não é interligado à rede. A seleção dos componentes do 

sistema pode ser visualizada na Fig. (34). 
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Figura 34. Adicionando dispositivos do sistema autônomo. 

 Automaticamente o software gera o sistema com os equipamentos utilizados (Fig. 35). 

Da Fig. (35) observa-se que os equipamentos não estão interligados aos barramentos (AC e 

DC), pois ainda não foram especificados, sendo necessário fornecer a carga e as 

especificações obtidas no dimensionamento dos equipamentos. 

 

Figura 35. Equipamentos utilizados e a carga. 

 Os dados da carga foram inseridos por meio da curva de carga diária estimada (Tab. 7) 

e após a inserção destas, automaticamente o software gerou gráficos que mostram o 

comportamento da carga durante o dia e durante os meses (Fig. 36). Também foram 

fornecidas a carga total diária, a potência média e de pico (Fig. 36).   
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Figura 36. Características da carga. 

 Na Figura (36) é possível observar que o período de maior carga vai de 7 às 18 horas e 

entre 19 e 22 horas, que são os períodos de funcionamento da escola, para uma carga máxima 

entre 13 e 14 horas. Também é possível observar que a potência de pico é 2,89 kW, a potência 

média diária é de 1,58 kW e que a carga total diária é de 37,9 kWh, condizente com os 

resultados obtidos anteriormente.  

 Para caracterizar o conjunto de painéis fotovoltaicos, deve-se entrar com os seguintes 

dados (Fig. 37):  

 Potência total do conjunto de painéis (9.36 kW); 

 Inclinação dos painéis (16°); 

 Eficiência (16,2%); 

 Temperatura nominal de trabalho (43,7°C); 

 Vida útil (25 anos); 

 Fator de perda (80%);  

 Coeficiente de temperatura de potência (-0,469%/°C), sendo que 

essas cinco últimas características são disponibilizadas pelo 

fabricante. 
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Figura 37. Caracterização do conjunto de painéis fotovoltaicos. 

 

 São inseridos os dados da bateria (Fig. 38) e ao informar o número de baterias em 

série (2) e o número de baterias em paralelo (7), automaticamente o Homer informa que o 

banco de baterias terá 24 V, como visto na Fig. (39). 

 
Figura 38. Dados da bateria. 

  

 
Figura 39. Caracterização do banco de baterias. 
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 O inversor foi modelado tendo como entrada de dados (Fig. 40): potência (4 kW), 

eficiência (95 %), custo (R$ 5.877,00), e vida útil (15 anos).  

 

Figura 40. Caracterização do inversor. 

 Após a inserção da carga e da configuração dos equipamentos, o software possibilitou 

a interligação dos equipamentos aos barramentos, no caso, os painéis fotovoltaicos e o banco 

de baterias com o barramento DC, o inversor com os barramentos AC e DC, e a carga ao 

barramento AC (Fig. 41). 

 
Figura 41. Dispositivos ligados aos barramentos. 

  

 Com relação aos dados de radiação solar, o software Homer não permitiu o uso do 

valor da radiação solar média anual de 5000 Wh/m²dia, tendo sido utilizados os dados médios 

mensais de radiação obtidos na estação FGA. Como esses valores eram menores por terem 

sido coletados num plano horizontal, foi feita uma compensação balanceada que permitisse 

chegar a um conjunto de médias mensais cuja média anual resultasse em 5000 Wh/m²dia 

(Tab.13) e que foi inserida no software.   
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Tabela 13 - Média de radiação solar. 

  
Radiação Referência (Estação 

Gama) (Wh/m²/dia) 
Radiação para entrada no 

HOMER (Wh/m²/dia) 

Janeiro  3430,1 4586,76 

Fevereiro 4247,31 5679,55 

Março 4062,16 5431,96 

Abril 3609 4825,99 

Maio 3091 4212,32 

Junho 3117,7 4169,02 

Julho 3560,9 4761,67 

Agosto 4051,42 5417,60 

Setembro 4250,43 5683,72 

Outubro 4500,77 6018,47 

Novembro 3361,2 4494,63 

Dezembro 3587,61 4797,39 

Média 3739,13 5000,04 

 Os dados da Tabela (13) foram inseridos no software juntamente com a latitude e 

longitude do local de instalação do sistema fotovoltaico (Fig. 42). 

 
Figura 42. Entrada de dados de radiação solar. 
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 O software gerou automaticamente a curva de radiação solar ao longo do ano (Fig. 

42), através da qual foi possível verificar que a maior radiação ocorreu no mês de outubro e a 

menor no mês de junho. 

 Com o sistema configurado, o software simulou o sistema e forneceu os resultados 

apresentados na seção 5.2.1. 

4.7.2. Simulação do sistema interligado à rede 

 A seleção dos componentes do sistema simulado é mostrada na Fig. (43). 

 
Figura 43. Adicionando equipamentos do sistema conectado à rede. 

 Para a simulação do sistema foi necessário caracterizar o conjunto de painéis FV, o 

inversor e a radiação solar. No caso dos painéis FV, a caracterização foi semelhante à 

realizada na simulação do sistema autônomo, tendo em vista que os painéis FV são os 

mesmos, mudando apenas a potência total, já que são 34 painéis ao invés de 36 (Fig. 44).   

 
Figura 44. Inserção dos dados do conjunto de painéis fotovoltaicos. 
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 Foi modelado o inversor XANTREX modelo XW4024-120/240-60, cujos dados são 

os mesmos da Fig. (40) e após essas etapas foram interligados os equipamentos aos 

barramentos: os painéis fotovoltaicos ao barramento DC, o inversor aos barramentos AC e 

DC e a rede ao barramento AC (Fig. 45). 

 

Figura 45. Equipamentos e rede elétrica ligados aos barramentos. 

 Os dados de radiação solar mensal inseridos no software foram os mesmos da Tab. 

(13), tendo em vista que se trata do mesmo local em que será implantado o sistema autônomo.  

 Com o sistema configurado, o software simulou o sistema e forneceu os resultados 

apresentados na seção 5.2.2. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. PROJETADO 

O sistema FV autônomo proposto deverá atender uma carga de 37,88 kWh e será 

composto de: 

- 36 painéis fotovoltáicos LG260S1C de 260 W; 

- 14 baterias BAE modelo 3PVV de 210Ah; 

- 4 controladores de carga midnite classic 150/lite, 

- 1 inversor XANTREX modelo XW4024-120/240-60, 

além do banco de baterias que deverá suprir a demanda excedente de energia em casos de 

sobrecargas até 20%. 

 O sistema FV interligado à rede foi projetado para inserir a mesma potência de 37,88 

kWh nesta, mas, como o sistema apresenta perdas menores que o sistema autônomo, foram 

necessários apenas 34 painéis LG260S1C e o mesmo inversor adotado, o XANTREX modelo 

XW4024-120/240-60.  

 Nos dois sistemas serão utilizados condutores de 16 mm², tanto para os cabos CC 

como para os cabos CA. 

 Estes sistemas reduzirão o consumo de 2272,80 kWh por mês da energia comprada à 

concessionária, equivalente a uma redução de 27%. Caso a escola não possua contrato de 

demanda com a concessionária, uma parcela de R$ 800,00 reais por mês na conta de luz 

deixará de ser paga à concessionária, entretanto, caso exista uma demanda contratada será 

necessário uma renegociação, para que a escola não continue pagando por uma energia que 

não utiliza. 

 Para construção da cobertura no estacionamento do CEM 417 que fixará os painéis 

solares, foi necessário aumentar a altura do muro lateral do estacionamento em 91 cm, para 

possibilitar a entrada dos carros, tendo em vista que a cobertura será construída a partir deste 

muro com uma inclinação de 16º. Sobre a cobertura serão fixados os painéis FV em duas 

fileiras, para isto a cobertura deverá possuir 3,3 metros de largura, e as pilastras de 

sustentação estarão a 2,4 metros do muro.  

 O custo para aquisição dos equipamentos dos sistemas fotovoltaicos foi de R$ 

108.238,62 reais, mas quando se refere ao investimento total do projeto não há como prever, 

pois existem gastos com infraestrutura, mão de obra, manutenção, operação e regularização 
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junto à CEB que não foram contabilizados, nem a eventual substituição dos equipamentos 

durante a vida útil do projeto. 

 Como não se conhece os reais valores destes custos, não é possível afirmar qual será o 

investimento total, e consequentemente não há como prever o retorno do investimento. 

5.2. RESULTADO DAS SIMULAÇÕES - HOMER 

5.2.1. Simulação sistema autônomo 

 Na simulação do sistema autônomo, os primeiros resultados que o software forneceu 

foram a quantidade de energia anual gerada pelos painéis FV, a quantidade de energia que foi 

consumida pela carga, e a porcentagem da carga que foi atendida (Fig. 46). 

 
Figura 46. Energia gerada pelos painéis e a consumida pela carga. 

 O resultado da geração de energia (13304 kWh) é um valor anual, equivalente a 37 

kWh/dia, e corresponde a 97,7% da projetada. O percentual de energia não gerado, não 

prejudicou a alimentação da carga tendo em vista que 100% foi atendida (Fig. 46).  

 O atendimento total da carga ocorreu devido à energia armazenada no banco de 

baterias, a qual é utilizada apenas quando a geração não é suficiente e no período noturno. 

Vale ressaltar também que o software atribui a carga para todos os dias da semana, inclusive 

final de semana período em que o consumo da escola é mínimo, ocasionando o carregamento 

total das baterias nesses dias, e com isso compensando a energia não gerada pelos módulos 

FV ao longo da semana. 

 Da Figura (47) é possível observar que a produção de energia ocorre entre 6 e 18 

horas, sendo que a maior geração ocorre próxima ao meio dia, momento em que a radiação 

solar é mais intensa.  
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Figura 47. Produção de energia ao longo do dia. 

 Os resultados para o banco de baterias (Fig.48) confirmam a capacidade do banco de 

baterias de 35,28 kWh, e autonomia de aproximadamente 18 horas, ou seja, se não houver 

produção de energia devido a fatores climáticos, a energia armazenada no banco de baterias 

será suficiente para alimentar a carga durante 18 horas. 

  O banco de baterias acumula 4460 kWh/ano, fornece para carga 3593 kWh/ano desta 

energia, e 867 kWh/ano é perdida por queda de tensão nos cabos.  

 

Figura 48. Resultados do banco de baterias. 

Da Figura (49) é possível notar que o percentual da carga do banco de baterias não 

atinge o nível mínimo (20%), permanecendo sempre acima dos 30%. O período mais crítico é 

o mês de junho onde a carga média atinge 30%, já o mês de agosto apresenta a maior carga 

(60%). 

 

Figura 49. Carga média do banco de bateria. 

 Na Figura (50) observa-se que entre os meses de maio e julho a carga no banco de 

baterias é muito baixa, devido à baixa geração de energia por conta da radiação neste período. 

Já os meses entre agosto e outubro são os que apresentam a maior carga no banco de baterias.  



77 
 

 É importante citar que o banco possui maior carga entre 12 e 18 horas, justificado pelo 

fato deste período estar sendo produzida energia, consequentemente sendo requerida uma 

menor quantidade de energia do banco de baterias. 

 

Figura 50. Carga do banco de baterias. 

 A Figura (51) mostra que durante um ano é fornecido ao inversor 12109 kWh, sendo 

transmitida para carga 11503 kWh, a diferença é perdida por causa do rendimento do inversor 

(95%). Também se pode observar que até às 6 horas e entre 22 e 24 horas a potência fornecida 

pelo inversor é mínima, e máxima às 13 horas quando possui a maior potência requerida (2,9 

kW).  

 
Figura 51. Potência fornecida pelo inversor durante o dia. 

 

5.2.2. Simulação sistema conectado à rede 

 Na simulação do sistema conectado à rede o primeiro resultado fornece a quantidade 

de energia anual gerada pelos painéis fotovoltaicos, e o percentual da energia que foi inserida 

na rede (Fig. 52). 

 

Figura 52. Energia gerada pelos painéis e a quantidade inserida na rede. 

 O resultado da geração dos painéis FV foi uma produção de 34,42 kWh/dia, 

correspondente a 91% da projetada. 
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 Outra informação importante obtida da Fig. (52) é que 100% da energia produzida foi 

consumida pelo CEM 417, ou seja, não houve excedente de energia entregue à rede pública.  
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6. CONCLUSÃO  

 Na implantação dos dois sistemas fotovoltaicos serão utilizados: 

 70 painéis LG260S1C de 260 W; 

 14 baterias BAE 3PVV de 210 ah; 

 4 controladores de carga midnite classic 150/lite; 

 2 inversores XANTREX modelo XW4024; e 

 370 metros de fio 16 mm². 

  Os painéis solares serão fixados sobre uma cobertura com angulação de 16°, que será 

construída no estacionamento do CEM 417 e servirá como cobertura para os carros.    

 Por meio da simulação no software Homer verificou que a energia gerada pelos 

painéis FV do sistema autônomo corresponde a 97,7% da projetada e 100% da carga foi 

atendida devido à energia armazenada no banco de baterias. No sistema conectado à rede, a 

energia gerada corresponde a 91% da projetada e toda energia produzida foi consumida pela 

escola, não havendo excedente entregue à rede pública. Como o percentual de energia que não 

foi gerado é baixo em relação ao projetado, os resultados foram satisfatórios para validar o 

projeto.  

 Os cálculos teóricos apresentaram que os dois sistemas iriam fornecer 2272,80 kWh 

de energia por mês, representando uma redução de 27% da energia comprada à 

concessionária. Caso não haja um contrato de demanda entre a instituição e a concessionária, 

esta redução promoverá um abatimento de R$ 800,00 reais mensal na conta de luz. No 

entanto, como a simulação mostrou uma não geração de 11,3% da energia total que tinha sido 

projetada, os dois sistemas fornecerão 2015,97 kWh de energia por mês, representando uma 

redução de 24% da energia comprada à concessionária, e consequentemente um abatimento 

de R$ 710,00 reais por mês na conta de luz.  

 Em relação ao custo total de implantação do projeto, foram contabilizados apenas os 

custos de aquisição de equipamentos que resultou em R$ 108.238,62 reais, no entanto, 

existem custos com a regularização junto à CEB, infraestrutura, materiais, implantação e 

operação dos sistemas FV que não foram contabilizados, logo, não é possível afirmar qual 

será o investimento total para implantação dos sistemas FV. Com isto, não tem como prever o 

tempo de retorno para o investimento, mesmo porque existem outros custos com manutenção 

e substituição dos equipamentos ao atingirem seus tempos de vida útil, que também não foram 

contabilizados. Entretanto, o foco deste trabalho não é o tempo em que se dará o retorno do 
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investimento, e sim tornar esta escola uma ―escola modelo‖ servindo como incentivo para as 

demais. 

 O projeto é de grande importância social, pois a implantação destes sistemas FV 

despertarão nos alunos e servidores do CEM 417, assim como na comunidade, a 

conscientização da busca por utilização de fontes renováveis e limpa para geração de energia 

elétrica. Além de que, se a Lei n° 1699/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização 

de energia solar nas escolas públicas, for aprovada, este trabalho pode servir como referência 

para outros projetos de sistemas fotovoltaicos em demais escolas. Medidas como esta, podem 

levar energia elétrica às escolas situadas em áreas isoladas sem serviço da rede pública de 

energia, e possibilitar o acesso à educação às pessoas que antes não possuíam. 

 Quanto ao posicionamento da direção da escola frente ao projeto, se a Lei n° 

1699/2013 é aprovada e o colégio possui dinheiro suficiente para implantar os dois sistemas, é 

interessante implanta-los para demonstrar a todos os envolvidos, as diferentes aplicabilidades 

dos sistemas FV. No entanto, se a escola dispõe de pouco recurso financeiro e tem que optar 

por um dos dois sistemas, é mais viável que ela implante o sistema interligado à rede, pois o 

custo é menor quando comparado ao autônomo, uma vez que não é necessário adquirir 

baterias e controladores de carga, um dos principais motivos pelo o qual a maioria dos 

sistemas FV são interligados à rede.  

Observa-se que o custo é o grande entrave para implantação dos sistemas FV, por isto  

pesquisas com fotovoltaicas devem ser aperfeiçoadas, buscando a redução dos custos e a 

fabricação de painéis fotovoltaicos, controladores de carga e inversores com maiores 

rendimentos, a fim de evitar a perda de energia e possibilitar que praticamente toda energia 

produzida seja aproveitada. Desta forma, os sistemas fotovoltaicos passarão a ter maior 

participação na matriz de energia elétrica do Brasil e do Mundo, contribuindo também para a 

preservação do meio ambiente.  
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ANEXO I 

 

 Nesta seção serão apresentadas informações dos equipamentos utilizados nos sistemas 

fotovoltaicos. 
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