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RESUMO

KOLODZEI, Stephen Lukas Ferraz; OLIVEIRA, Bruna Santos de; COSTA, Vinicius
Eduard. Estudo de viabilidade técnica e econômica para implantação de
estacionamento fotovoltaico no campus ecoville da UTFPR. 2018. 124 f. TCC
(Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Departamento Acadêmico de
Eletrotécnica (DAELT), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR),
Curitiba, 2018.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o estudo de viabilidade
técnica e econômica para a implantação de estacionamento fotovoltaico no campus
Ecoville da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tal estudo visa o suprimento
parcial do consumo de energia elétrica do campus, com a finalidade de minimizar os
custos da Universidade com a fatura de energia elétrica. Os espaços destinados ao
estacionamento de veículos encontram-se a céu aberto e sem a presença de
obstáculos que prejudiquem a incidência da irradiação solar, fator que possibilita a
instalação de um sistema de geração fotovoltaica. Para a otimização da planta
escolheu-se a utilização da estrutura denominada solar carport, suporte que permite
geração elétrica e abrigo aos veículos. Inicialmente foi realizada uma pesquisa que
aborda temas sobre o funcionamento de sistemas fotovoltaicos e as principais normas
e regulamentações relacionadas à geração distribuída. Na sequência, realizou-se uma
análise do local de instalação do sistema, onde foi verificado uma área total de
aproximadamente 12 (doze) mil metros quadrados (somatória das duas áreas de
estacionamento). Paralelamente, foi feita a coleta de dados de irradiação solar e
informações sobre o consumo de energia elétrica da Universidade durante o período
de um ano. Posteriormente, com o dimensionamento de todos os componentes do
sistema foi possível levantar os custos de implantação do projeto, contemplando
materiais, equipamentos e mão de obra onde estimou-se um investimento inicial de
R$ 1.688.376,76 (um milhão seiscentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e seis
reais e setenta e seis centavos). O dimensionamento resultou em dois sistemas de
minigeração, o primeiro com potência de 178,2 kW e o segundo com potência de 158,4
kW. A área total ocupada pelo sistema é de 1.700m². Por fim, foi elaborada a análise
econômico-financeira do sistema e através de indicadores financeiros estimou-se um
payback de 7 anos. Visto as condições de geração e período satisfatório do retorno
do investimento, este estudo concluiu que o projeto proposto se mostra viável
tecnicamente e economicamente.
Palavras-chave: Energia solar. Painéis fotovoltaicos. Geração distribuída.
Estacionamento fotovoltaico.

ABSTRACT

KOLODZEI, Stephen Lukas Ferraz; OLIVEIRA, Bruna Santos de; COSTA, Vinicius
Eduard. Technical and economical feasibility study for the implementation of
photovoltaic parking on the Ecoville campus of UTFPR. 2018. 124 f. TCC
(Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Departamento Acadêmico de
Eletrotécnica (DAELT), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR),
Curitiba, 2018.
The present work aims to present the technical and economic feasibility
study for the implementation of photovoltaic parking at the Ecoville campus of the
Federal Technological University of Paraná. This study aims at the partial supply of the
electric energy consumption of the campus, in order to minimize the costs of the
University with the electric energy bill. The spaces destined to the parking of vehicles
are in open sky and without the presence of obstacles that harm the incidence of the
solar irradiation, factor that makes possible the installation of a system of photovoltaic
generation. For the optimization of the plant we chose the use of the structure called
solar carport, a support that allows electric generation and shelter to vehicles. Initially
a research was carried out that deals with topics about the operation of photovoltaic
systems and the main norms and regulations related to distributed generation. An
analysis of the installation site of the system was carried out, where a total area of
approximately 12 (twelve) thousand square meters (sum of the two parking areas) was
verified. At the same time, data were collected on solar irradiation and information on
the consumption of electric energy of the University during the period of one year.
Subsequently, with the sizing of all components of the system, it was possible to raise
project implementation costs, including materials, equipment and labor, where an initial
investment of R $ 1,688,376.76 (one million six hundred and eighty and eight thousand,
three hundred and seventy-six reais and seventy-six cents). The design resulted in two
systems of minigeration, the first with power of 178.2 kW and the second with power
of 158.4 kW. The total area occupied by the system is 1,700 m². Finally, the economicfinancial analysis of the system was elaborated and through financial indicators a
payback of 7 years was estimated. Considering the conditions of generation and
satisfactory period of return on investment, this study concluded that the proposed
project is technically and economically viable.
Keywords: Solar energy. Photovoltaic panels. Distributed generation. Solar
carport.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 TEMA

Na história evolutiva da humanidade, um dos principais fatores que
garantiram o desenvolvimento e melhor adaptação do homem ao mundo foi sua
capacidade de explorar as diferentes formas de utilização da energia de uma maneira
geral. O homem começou a ter relativo domínio sobre a energia elétrica por volta de
1890 com a “guerra das correntes” entre Nikola Tesla e Thomas Edison (MARTON,
2017). A partir de então, tecnologias cada vez mais avançadas foram se
desenvolvendo e o mundo ficou cada vez mais dependente da eletricidade. Portanto,
acompanhando os avanços tecnológicos, ocorre também o crescimento no consumo
de energia e consequente necessidade de investimentos para ampliação de sua
disponibilidade.
Atualmente são conhecidas diferentes formas de geração de energia
elétrica, entretanto muitas delas são nocivas ao meio ambiente, utilizam combustíveis
fósseis e/ou exigem altos investimentos para instalação, manutenção e operação. A
matriz energética brasileira apresenta forte predominância de usinas hidrelétricas
(TIEPOLO, 2015). Apesar de ser considerada como uma fonte renovável, a
construção de uma usina hidrelétrica ocasiona consideráveis impactos ambientais,
como o alagamento de grandes áreas e a alteração na fauna, flora e microclima da
região a ser instalada a usina. Nos períodos de baixa de chuvas e queda nos níveis
nos reservatórios de usinas hidrelétricas, o país se torna bastante dependente da
geração térmica (combustíveis fósseis e nuclear), muito mais cara e poluente.
Diante dos fatores citados acima e do constante crescimento no consumo
de energia, se torna necessário repensar alternativas de diversificação da matriz
energética, diminuindo o predomínio hidrelétrico, levando à busca por fontes de
energia que causem baixo impacto ambiental. Sendo assim, a energia solar
fotovoltaica é uma alternativa promissora, uma vez que seu princípio de geração é
baseado na utilização da energia proveniente da radiação solar (PEREIRA et al.,
2017).
Os primeiros estudos relacionados à energia fotovoltaica começaram em
1839 quando Edmond Becquerel verificou que ao mergulhar placas metálicas, de
platina e prata, em um eletrólito e expô-las à luz ocorria o surgimento de uma pequena
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diferença de potencial. A primeira célula solar foi fabricada nos anos 1950, com uma
eficiência de 6% (CRESESB, 2014). A eficiência de um módulo fotovoltaico pode ser
definida como a relação entre a potência elétrica produzida e a potência da energia
solar incidente (irradiância). Os módulos fotovoltaicos comercializados atualmente
possuem eficiência superior a 24% (GREEN at al., 2018).
O Brasil possui características de irradiação solar bastante favoráveis para
a utilização de geração de energia proveniente de recursos solares. Além disso, o
atual cenário socioeconômico do país e a já mencionada necessidade de
diversificação da matriz energética nacional são fatores que afirmam ainda mais as
vantagens que o aproveitamento desta tecnologia pode trazer.
A utilização de sistemas fotovoltaicos pode ser aproveitada também através
da geração distribuída de energia elétrica em edificações, onde as unidades
consumidoras passam também a produzir parte da energia elétrica demandada,
podendo verter o excedente de energia à rede de distribuição. A utilização deste tipo
de geração é ainda mais proveitosa no período de verão, quando a incidência de raios
solares é máxima e a demanda por energia elétrica aumenta em consequência da
grande utilização de ar condicionado e refrigeradores. A geração distribuída diminui
os períodos de conexão do consumidor com a rede e reduz a sobrecarga do sistema
de distribuição (NARUTO, 2017). Devido a sua atuação local, a instalação de painéis
fotovoltaicos com geração distribuída também permite a redução de custos com a
transmissão e distribuição de energia.
1.1.1

Delimitação do Tema

Essa proposta tem como referência o campus Ecoville da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), situado na cidade de Curitiba, Paraná. Será
realizada a análise de viabilidade técnica e econômica para implantação de um
sistema fotovoltaico. Na pesquisa será indicada a região do estacionamento do
campus como local para instalação dos painéis, por se tratar de um espaço disponível,
com adequada incidência de raios solares, uma vez que não existem obstáculos
significativos que atrapalhem a captação da radiação.
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1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS

A edificação em questão funciona nos três períodos do dia e exige
iluminação constante e intensa, pois se trata de um ambiente de estudo, com diversas
salas de aula e biblioteca. Além disso, existem elevadores instalados nos prédios.
Resultando em um alto consumo de energia. Assim, uma redução na fatura de energia
elétrica seria bastante interessante para a gestão da universidade e, de uma maneira
mais ampla, para toda a sociedade, aumentando os recursos disponíveis para o
Estado investir em melhorias para a população (SOUZA et al., 2016).
Investimentos em eficiência energética e redução de impactos ambientais
são escolhas inteligentes que devem estar de acordo com os valores de uma
instituição formadora de profissionais para o mercado de trabalho e também com os
conceitos de construção sustentável. No âmbito da Agenda 21 para a Construção
Sustentável em Países em Desenvolvimento, a construção sustentável é definida
como: "um processo holístico que aspira a restauração e manutenção da harmonia
entre os ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos que afirmem
a dignidade humana e encorajem a equidade econômica" (MMA, 2017). Este conceito
transcende a sustentabilidade ambiental, abraçando também a sustentabilidade
econômica e social, que destaca e valoriza a qualidade de vida dos indivíduos e das
comunidades.
Um dos pontos negativos para a implementação desta proposta, seria a
variabilidade da incidência da irradiação solar. Entretanto, a região Sul do Brasil
apresenta características similares às encontradas em países onde essa tecnologia
já está bem estabelecida, como Alemanha, Espanha, Itália, Portugal e França
(PEREIRA et al., 2017). Para aumentar a viabilidade da utilização da energia
fotovoltaica, são necessários maiores investimentos para aumento da eficiência dos
painéis e uma maior participação do governo no fornecimento de subsídios. Devido
aos motivos mencionados, é necessário levar em conta, antes da instalação do
sistema, um estudo a fim de verificar a viabilidade técnica e econômica do sistema
fotovoltaico com geração distribuída.
Para a realização desse estudo de viabilidade é necessário verificar o
potencial de irradiação solar no local onde será implantado o painel. Esse local precisa
ser analisado levando em consideração todas as características atuais e futuras da

17

área de instalação. O potencial de geração fotovoltaica em termos de rendimento
energético pode ser observado na Figura 1.
Figura 1 – Mapa do potencial de geração solar fotovoltaica em termos do rendimento
energético anual para todo o Brasil.

Fonte: PEREIRA et al., 2017.
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1.3

OBJETIVOS

1.3.1

Objetivo Geral

Desenvolver um estudo de viabilidade técnica e econômica para
implantação de um sistema fotovoltaico utilizando-se a estrutura de estacionamento
fotovoltaico.

1.3.2

Objetivos Específicos

Como objetivos específicos destacam-se:


Caracterizar a área do estacionamento do campus Ecoville da UTFPR para a
instalação do estacionamento fotovoltaico.



Indicar a estrutura do estacionamento fotovoltaico (estrutura metálica préfabricada).



Dimensionar o sistema fotovoltaico (módulos, inversores, cabos e proteção).



Realizar um levantamento de custos para a implantação do sistema.



Realizar uma estimativa da capacidade de geração.



Determinar o payback do projeto proposto.

1.4 JUSTIFICATIVA

Segundo o relatório New Energy Outlook (NEO) de 2017, produzido
anualmente pela Bloomberg New Energy Finance (BNEF), até 2040 as fontes de
energia eólica e solar vão representar 34% da geração mundial. Estima-se ainda, que
até esse mesmo ano a energia solar vai receber um investimento de US$ 2,8 trilhões
e que no Brasil 20% da energia elétrica produzida vai ser oriunda de painéis
fotovoltaicos residências. Como a inovação tecnológica é uma das bases da estrutura
universitária, a implementação desse sistema representará à sociedade como um
exemplo a ser seguido.
Além da estrutura fornecer abrigo para os veículos dos usuários, sua
implantação acarreta em benefícios educacionais para a instituição. O sistema
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implantado poderá ser utilizado como laboratório para discentes e docentes da
universidade, contribuindo para o ensino e o desenvolvimento de pesquisas.
A instalação da estrutura proposta proporciona um retorno monetário
através da economia gerada mensalmente devido ao menor consumo de energia
elétrica proveniente da concessionária. Além disso, em momentos em que a geração
de energia superar o consumo, é possível fornecer o excedente da energia gerada à
rede de distribuição, adquirindo “crédito de energia”, que poderá ser utilizado para
compensar momentos de maior consumo (ANEEL, 2015a).

1.5

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho será realizado em três etapas:
Primeiramente, será feita uma vasta pesquisa bibliográfica sobre a
tecnologia necessária para o funcionamento de um sistema de geração fotovoltaica e
seus componentes constituintes.
Dando prosseguimento, na segunda etapa será realizada a caracterização
da planta do estacionamento e aquisição de dados necessários para o
dimensionamento do sistema. Com todos os equipamentos dimensionados será
elaborado o projeto elétrico.
A terceira e última fase será destinada ao levantamento de custos do
sistema proposto e posteriormente a será apresentado do estudo de viabilidade
econômico-financeira. Serão considerados diferentes fatores com o intuito de
estabelecer o período de payback do sistema.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho será composto por cinco capítulos:
O primeiro capítulo consiste na definição do tema, a apresentação dos
problemas e premissas, dos objetivos e das justificativas para a elaboração do
trabalho.
O segundo capítulo apresenta a revisão literária e fundamentação teórica
sobre a geração fotovoltaica e temas correlacionados. Além de introduzir o
estacionamento solar e projetos já executados em outras locais.
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No capítulo três, será feito o todo o processo de levantamento de dados e
dimensionamento do sistema proposto, constituindo a viabilidade técnica do projeto.
No capítulo quatro será estimado os custos do projeto e sua capacidade de
geração, com isso será possível desenvolver o estudo de viabilidade econômica do
projeto.
Finalizando o trabalho, o capítulo cinco trará as conclusões do trabalho e
as recomendações para trabalhos futuros.
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2

2.1

REVISÃO DA LITERATURA

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA

A matriz energética de um país consiste em toda energia disponível no
território nacional nas mais diversas formas. Abordando desde as atividades de
extração de recursos energéticos primários até o consumo final da energia. Considera
também a conversão em formas secundárias, importação, exportação e distribuição.
No Brasil, a contabilização de toda energia ofertada e consumida fica a
cargo do Balanço Energético Nacional (BEN), produzido anualmente pela Empresa
de Pesquisa Energética (EPE). No relatório apresentado no ano de 2017, ano base
2016, o total de energia disponibilizada no país atingiu 288,3 Mtep, significando uma
redução de 3,8% em relação a 2015. Acompanhando, deste modo, a queda
econômica do país. Entretanto, o comportamento da oferta de energia elétrica se deu
em sentido oposto, verificou-se um acréscimo na oferta interna de 0,7%,
correspondendo a 4,0 TWh. Além disso, com a expansão da geração eólica, houve
um avanço na participação de fontes renováveis na matriz elétrica, passando de
75,5% para 81,7%. É possível observar na Figura 2 a participação de cada fonte de
geração na matriz elétrica brasileira.
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Figura 2 – Oferta interna de energia elétrica.

Fonte: Adaptado de EPE, 2017.

2.1.1

Matriz elétrica brasileira

A

matriz

elétrica

brasileira

foi

modelada

principalmente

pelas

características topográficas do país. Com um potencial hidrelétrico estimado em 260
GW, o parque energético brasileiro se desenvolveu em função das quedas d’água
existentes (ANEEL, 2008). Deste modo, o Brasil vivenciou um massivo investimento
em infraestrutura para aproveitamento do potencial hidrelétrico. Destaque para a
construção da usina binacional de Itaipu, com início de operação em 1984, a usina
possui 14.000 MW de potência instalada. No ano de 2017, Itaipu teve uma produção
de 96.387 GWh, número inferior ao de 2016, com 103.098 GWh (ITAIPU, 2017). Mais
recentemente houve o início da construção da UHE de Belo Monte. Com início parcial
de operação em 2016, a usina será a terceira maior do mundo, com uma capacidade
instalada total de 11.233,1 MW (NORTE ENERGIA, 2017). A Figura 3 mostra o
crescimento da participação de usinas hidrelétricas, nucleares, termoelétricas e
eólicas na capacidade de geração elétrica no cenário brasileiro.
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Figura 3 – Capacidade instalada de geração elétrica.

Fonte: EPE, 2017.

O potencial hidrelétrico inventariado ou aproveitado ao final de 2016 foi de
111,051 GW (EPE, 2017). Restando um grande potencial inexplorado. Porém, mais
de 70% do potencial ainda disponível estão localizados nas bacias do Amazonas e do
Tocantins/Araguaia. Regiões que apresentam dificuldades para a expansão da oferta
hídrica (EPE, 2007). Além disso, os potenciais da região Sul, Sudeste e Nordeste já
estão quase integralmente explorados. A Figura 4 ilustra o potencial de geração
hídrica no país.
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Figura 4 – Potencial de geração hídrica.

Fonte: EPE, 2017.

A incerteza e a aversão sobre a implantação de novos projetos hidrelétricos
podem ser retratadas através da seguinte citação:

Estes projetos enfrentam crescentes críticas de parte da sociedade em
razão dos impactos sociais e ambientais causados pelas grandes
áreas alagadas que implicam em remoção de populações ribeirinhas
e indígenas, emissões de metano, alteração do ciclo hidrológico e
danos ao equilíbrio ecossistêmico local. Além disso, os investimentos
em grandes hidroelétricas intensificam a vulnerabilidade da matriz
elétrica brasileira ao regime de chuvas, com forte influência na
segurança energética do país (PEREIRA et al., 2016, p.12).

Estima-se que a matriz energética brasileira apresente uma redução
gradativa da participação de hidrelétricas na geração elétrica (EPE, 2016). A
crescente demanda por energia está sendo atendida em sua maior parcela por
ampliações das usinas termelétricas não renováveis (como óleo, carvão e gás
natural). Em 2015 a geração por fontes térmicas não renováveis, incluindo nuclear,
chegou a um total de 26% da oferta interna (PEREIRA et al., 2016). A Figura 5
evidencia o crescimento de fontes não renováveis na geração elétrica.
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Figura 5 – Geração de energia elétrica total.

Fonte: EPE, 2017.

Atualmente as questões ambientais estão em evidência, grandes
consumidores são pressionados a reduzir a dependência do petróleo e seus derivados
e, como consequência, reduzir e emissão de gases poluentes (ANEEL, 2008). O Brasil
se comprometeu perante a Organização das Nações Unidas (ONU) a reduzir as
emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005 até 2030. Além
disso, existe o objetivo de atingir a marca de 45% de fontes renováveis de energia na
participação da matriz energética até esse mesmo ano (NDC, 2016). A expansão de
termoelétricas vai no sentido oposto a essa premissa.
Fontes renováveis como a energia eólica e a energia solar podem não
somente diversificar, mas também realizar a “limpeza” da matriz energética, reduzindo
a emissão de gases poluentes (ANEEL, 2008). Como observado anteriormente na
Figura 3, a energia eólica teve grande expansão nos últimos 5 anos. Em 2016, a
geração por Central Geradora Eólica (EOL) teve um aumento de 54,9% em relação a
2015, passando de 21.626 GWh para 33.489 GWh (EPE, 2017). Segundo o Banco de
Informações da Geração (BIG), da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
existem 521 empreendimentos eólicos em operação, com uma potência total de
12.775 MW. É possível observar a evolução da geração de energia eólica na Tabela
1.
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Tabela 1 – Energia eólica.

Fonte: EPE, 2017.

Além da energia gerada através do vento, a energia proveniente da
radiação solar pode desempenhar papel fundamental na expansão e diversificação da
matriz elétrica brasileira. Com participação total de 0,716% na geração elétrica, o uso
de tecnologias para conversão de energia solar vem crescendo, tanto para aplicações
térmicas, quanto fotovoltaicas. Atualmente há 1.877 Centrais Geradoras Solar
Fotovoltaica (UFVs) em funcionamento, resultando em uma potência de 1.195 MW.
Ainda existe um total de 59 empreendimentos em construção ou com construção
planejada, o que vai resultar em um acréscimo de 1.468 MW, representando um
aumento de aproximadamente 123% da potência de geração (ANEEL, 2018a).

2.1.2 Panorama energia solar

Durante 2016, pelo menos 75 GW de potência de geração solar fotovoltaica
foi instalada no mundo inteiro, equivalente a instalação de mais de 31.000 painéis
fotovoltaicos a cada hora. A energia solar participa de forma substancial na geração
elétrica de diversos países. Em Honduras, a energia gerada por UFVs representa
9,8% da geração elétrica e na Itália corresponde a 7,3% da demanda total. China,
Japão, Alemanha e Estados Unidos lideram a lista de países com maior capacidade
instalada de geração fotovoltaica (REN21, 2017). A Figura 6 evidencia os países com
maior potência instalada, considerando a capacidade existente em 2015 e o
acréscimo ocorrido em 2016.
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Figura 6 – Capacidade instalada energia solar fotovoltaica.

Fonte: REN21, 2017.

No Brasil, o aproveitamento da energia solar ainda é pequeno, porém,
existe um grande potencial para a geração fotovoltaica. Segundo Pereira et al. (2016,
p.57), “no local menos ensolarado do Brasil, é possível gerar mais eletricidade solar
do que no local mais ensolarado da Alemanha”. Destaque para a região Nordeste, que
apresenta elevados índices de irradiação solar e menor variabilidade diária.
O uso de sistemas fotovoltaicos permite geração distribuída (GD) de
eletricidade, plantas residências ou comerciais de pequeno e médio porte podem
produzir energia para consumo próprio e despachar o excedente para a rede de
distribuição. Um dos principais atributos da geração distribuída, devido a sua geração
junto ao ponto de consumo, é contribuição para a redução dos picos de demanda e
de perdas no Sistema Interligado Nacional (SIN). Com a acentuada redução de custos
dos geradores solares fotovoltaicos nos últimos anos, gerar eletricidade com painéis
fotovoltaicos em uma residência é cada vez mais competitivo com os preços e tarifas
de energia aplicadas pelas comercializadoras e distribuidoras (PEREIRA et al., 2016).
Estima-se que os custos da geração fotovoltaica distribuída atinjam a
equiparidade na maioria do território nacional, para os consumidores de baixa tensão,
nos primeiros anos da década de 2020 (EPE, 2016). A Tabela 2 apresenta uma
projeção dos custos dos sistemas fotovoltaicos para as próximas décadas.
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Tabela 2 – Perspectiva de redução de custos dos sistemas fotovoltaicos (dados em R$/Wp).

Fonte: EPE, 2016.

2.2 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

O princípio de funcionamento desta tecnologia está baseado na obtenção
de energia através da conversão da luz solar em eletricidade, a partir do efeito
fotovoltaico. O equipamento responsável por captar a energia solar e a converter em
outras formas de energia é o painel solar, composto por uma matriz de células solares
fotovoltaicas interligadas através de conexões série e paralelo. O painel solar
responsável por converter luz em energia elétrica é o painel solar fotovoltaico.
Entretanto, existem também outros tipos de painéis solares destinadas a demais
aplicações, como por exemplo, a geração de energia heliotérmica, que tem como base
o aproveitamento de energia térmica concentrada, e os aquecedores solares,
utilizados para aquecimento da agua (CRESESB, 2014).
Os painéis fotovoltaicos, em um sistema de geração de energia, são
conectados entre si e também a um inversor. O inversor é um equipamento eletrônico
composto por interruptores ou chaves eletrônicas, que podem ser transistores do tipo
IGBT (Transistor Bipolar de Porta Isolada), IGCT (Tiristor Comutável por Porta
Integrada) ou MOSFET (Transistor de efeito de Campo Metal – óxido – semicondutor),
responsável por converter a corrente contínua (CC) proveniente dos painéis
fotovoltaicos em corrente alternada (CA), mais utilizada nos sistemas e equipamentos
elétricos. Além da conversão de corrente, o inversor também é utilizado para garantir
a segurança do sistema fotovoltaico, através de monitoramento e otimização da
energia gerada. Alguns inversores possuem transformadores em seu interior,
entretanto esta opção pode aumentar as perdas térmicas existentes no processo uma
vez que os transformadores podem aquecer durante seu funcionamento. O inversor é
conectado ao quadro de distribuição da unidade consumidora (SOLAR VOLT, 2015).
É importante salientar que cada concessionária tem seus próprios
procedimentos de aprovação de projetos para conectar sistemas de geração
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fotovoltaica na rede elétrica, por este motivo deve-se averiguar e estudar essas
exigências para a execução do projeto.
A energia gerada excedente volta para a rede elétrica através de um
medidor bidirecional, que deve ser instalado como parte do sistema, capaz de medir
tanto o excesso de energia gerada, injetada na rede da concessionária, quanto a
energia consumida nos momentos em que há menor incidência solar, como por
exemplo, no período noturno. O saldo de energia que vai para a rede é convertido em
créditos, contabilizados pelo medidor bidirecional e medidos pela própria
concessionária. Os custos referentes à instalação do novo sistema de medição são
de responsabilidade do interessado, porém os custos relacionados à operação,
manutenção e até mesmo eventuais adequações e substituições são de
responsabilidade de distribuidora (ANEEL, 2012).
O esgotamento do potencial hídrico para geração de energia no qual o país
vem se deparando ao longo dos anos provoca um custo crescente referente as tarifas
de energia elétrica. Esse aumento no valor da tarifa, juntamente com a gradativa
queda nos preços da tecnologia fotovoltaica faz com que seja cada vez mais
interessante para o consumidor investir neste tipo de geração. A Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC) tem pesquisas em desenvolvimento que apontam que
módulos fotovoltaicos utilizados como revestimento de edificações podem auxiliar na
viabilidade econômica pelo custo evitado com substituição de materiais de
revestimento de fachadas (PEREIRA et al., 2017).
Os créditos de energia, também reconhecidos como um incentivo a
utilização de energia solar, são regulamentados pela ANEEL, através da Resolução
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, atualizada em 2015 pela Resolução
Normativa nº 687, de 24 de novembro de 2015 (ANEEL, 2012). Tais regras dependem
de diversos fatores, entre eles a localização onde o sistema é implantado e também
da classe do consumidor. Qualquer consumidor que compre sua energia da
distribuidora tem o direito de instalar um sistema de energia solar fotovoltaica
conectado à rede elétrica, desde que a potência instalada seja de no máximo 5 MW.
Especificamente com relação a geração proveniente de fontes renováveis conectadas
a rede, de acordo com a Resolução Normativa 687/15 são considerados
microgeradores as centrais geradoras com potência instalada menor ou igual a 75 kW
e minigeradores as centrais geradoras de energia com potência instalada maior que
75 kW e menor ou igual a 5 MW (ANEEL, 2015).
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O Ajuste SINIEF 2, revogado em 22 de abril de 2015 pelo CONFAZ
(Conselho Nacional da Política Fazendária), trouxe orientações de dispensar a
inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS (Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços) para aqueles que injetam energia na rede elétrica proveniente
de sistemas fotovoltaicos, e cada estado do país passou a decidir se aderiam ou não
a isenção do tributo (CONFAZ, 2015). Para os estados que aderiram a isenção do
tributo, o ICMS incide apenas sobre a diferença entre a energia consumida e a energia
injetada na rede no mês. Já no caso dos estados que não aderiram a isenção, o ICMS
incide sobre todo o consumo, sem considerar a energia injetada na rede pela micro
ou minigeração (ANEEL, 2016). O Paraná ainda não faz parte do grupo de estados
que isentou a energia solar de ICMS (O PARANÁ, 2018). Com relação ao PIS e
COFINS, o governo federal, através da Lei n° 13.169, de 6 de outubro de 2015,
estipulou que a incidência do tributo passasse a acontecer apenas sobre a diferença
positiva entre a energia consumida e a energia injetada na rede pela unidade
consumidora com geração distribuída (PLANALTO, 2015).
As unidades consumidoras (UCs) podem variar entre grandes e pequenos
consumidores e são divididas em dois grandes grupos para tarifação da energia
elétrica. O Grupo A refere-se as UCs com fornecimento em tensão igual ou superior a
2,3 kV, como por exemplo grandes indústrias, enquanto o Grupo B atende as UCs
com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, como as residências e pequenos
comércios (COPEL, 2018a). Para grandes consumidores, a energia é tarifada de
acordo com o horário de utilização e com uma demanda previamente contratada. A
compensação de créditos para estes casos vai variar proporcionalmente a variação
do valor da tarifa. Por exemplo, se em horário de pico a energia consumida custou o
dobro do valor normal da tarifa, é necessário gerar o dobro de crédito fora do horário
de pico. Outro ponto importante a ser considerado para este tipo de consumidor é que
o sistema de energia solar fotovoltaica instalado não pode ser superior a demanda
contratada. No caso dos consumidores do Grupo B, o limite de instalação de geração
distribuída se dá pelo resultado da multiplicação da capacidade nominal de condução
de corrente do disjuntor geral da unidade consumidora pela tensão nominal de
atendimento, considerando o fator de potência para a instalação (ANEEL, 2012).
Os créditos acumulados têm um prazo de validade de 60 meses, porém
quando não compensados no mesmo local da geração, podem ser transferidos para
outras unidades consumidoras, desde que todas as unidades sejam devidamente
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cadastradas com o mesmo titular, atendidas pela mesma concessionária de energia
e seguindo uma ordem de prioridade previamente definida pelo consumidor. No caso
de transferências entre propriedades onde a conta de luz esteja em CPFs ou CNPJs
diferentes, é necessário formalizar a ação em contrato. Outra forma de utilização da
energia proveniente de sistemas fotovoltaicos é pelo autoconsumo remoto, mais
indicada para aqueles que não possuem espaço físico suficiente para a instalação do
sistema ou que não são proprietários do imóvel que estão ocupando. Ele permite
utilizar um terreno de sua propriedade em uma região mais conveniente para a
construção do sistema fotovoltaico e utilizar a energia gerada em outro local, desde
que ambos sejam cobertos pela mesma distribuidora (ANEEL, 2016).

2.2.1 Radiação Solar

Baseado no que foi visto até agora, para realização do estudo de
viabilidade de implantação de um sistema fotovoltaico, é de essencial importância ter
entendimento a respeito do comportamento da radiação solar na área em que se
pretende executar a instalação do sistema, assim como dos métodos de captação e
de como esse fenômeno interfere na geração de energia fotovoltaica.
Os dados sobre radiação solar utilizados neste documento apresentam
informações referentes ao Brasil como um todo, identificando a variação
comportamental da radiação de acordo com as diferentes regiões do país. Neste caso,
quando se trata de uma região extensa, existem diferentes métodos para
levantamento de dados de radiação incidente. Um destes métodos utiliza modelos
computacionais a fim de estimar a incidência solar por meio de relações empíricas ou
equações específicas de transferência radiativa na atmosfera. Este último modelo foi
o utilizado pelo Atlas Brasileiro de Energia Solar para o estudo da radiação em
território nacional e oferece uma variedade de mapas solarimétricos muito úteis no
desenvolvimento deste trabalho. Mais especificamente, o modelo de transferência
radiativa utilizado no Atlas foi o BRASIL-SR (PEREIRA et al., 2017).
A fim de validação, os dados resultantes do modelo BRASIL-SR foram
comparados com valores medidos em superfície em estações distribuídas pelo país,
coletados da estação SONDA (Sistema de Organização Nacional de Dados
Ambientais para o setor de energia) e gerenciados pelo CPTEC/INPE (Centro de
Previsão do Tempo e Estudos Climáticos). O modelo leva em consideração
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informações de nebulosidade extraídas de imagens de satélite, dados climatológicos
e variáveis ambientais para simular a composição atmosférica, uma vez que os
processos físicos ocorridos na superfície do planeta têm influência significativa na
análise dos dados (PEREIRA et al., 2017).
A irradiância solar, medida em W/m², pode ser decomposta em uma
componente direta e outra difusa. A componente direta (ou irradiação direta normal)
representa a parcela que incide perpendicularmente a superfície terrestre, vindo
diretamente do sol, como se percorresse o caminho mais curta entre o Sol e a Terra,
em uma linha imaginária que interliga esses dois pontos. A componente difusa (ou
irradiação difusa horizontal) representa a parcela que sofreu os processos radiativos
de espalhamento e absorção que ocorrem na atmosfera devido aos gases e partículas
presentes neste percurso, fazendo com que a radiação incida sobre a superfície vindo
de todas as demais direções. Outro conceito importante para o entendimento dos
mapas solarimétricos é o de irradiação no plano inclinado, que representa a irradiação
incidente sobre um plano inclinado na latitude do local em relação a superfície terrestre
(PEREIRA et al., 2017).
O mapa da Figura 7 apresenta a média anual do total diário de irradiação
solar incidente no plano inclinado no território nacional. As características climáticas
variam bastante dependendo da região do Brasil, mas de maneira geral é possível
verificar que as médias anuais são relativamente altas considerando o país como um
todo. Como observado no mapa, os maiores níveis de irradiação incidente no Brasil
ocorrem na região nordeste e os menores níveis ocorrem na região sul.
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Figura 7 – Mapa solarimétrico da média anual do total diário da irradiação no plano inclinado
na latitude do território brasileiro.

Fonte: PEREIRA et al., 2017.

O mapa da Figura 8 apresenta as médias mensais da irradiação total diária
no plano inclinado. É possível observar que as maiores variações nos índices de
irradiação solar ao decorrer dos meses ocorrem na região Sul, principalmente no litoral
de Santa Catarina, litoral do Paraná e litoral sul de São Paulo, regiões com bastante
nebulosidade principalmente nos meses de inverno.
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Figura 8 – Mapa solarimétrico das médias mensais do total diário da irradiação do plano
inclinado na latitude do território brasileiro.

Fonte: PEREIRA et al., 2017.

O aproveitamento da irradiação solar para geração de energia vem se
tornando cada vez mais importante e sua utilização vem crescendo em todo mundo.
Uma alternativa bastante interessante é a aplicação de geradores solares
fotovoltaicos integrados a edificações e interligados a rede pública de distribuição de
energia, conhecidos como Edifícios Solares Fotovoltaicos. Ao mesmo tempo em que
os painéis solares transformam a energia solar em eletricidade, também servem de
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revestimento para as edificações. Até mesmo países de menor potencial fotovoltaico
que o Brasil já aproveitam bastante esta alternativa, como por exemplo, a Alemanha,
Austrália, Estados Unidos e Inglaterra. Estes países somam mais de cinco milhões de
telhados solares, enquanto no Brasil o montante era pouco mais de cinco mil até o
final de 2016 (PEREIRA et al., 2017).
A Figura 9 apresenta o mapa de irradiação e produtividade anual no plano
inclinado na latitude da mesorregião metropolitana de Curitiba do estado do Paraná.
Para esta região, a irradiação média do total anual do plano inclinado na latitude é de
1565 kWh/m².ano (TIEPOLO et al., 2017).
Figura 9 – Mapa de irradiação e produtividade anual no plano inclinado na latitude da
mesorregião metropolitana de Curitiba do estado do Paraná.

Fonte: TIEPOLO et al., 2017.

Diante da considerável disponibilidade de recurso energético solar
existente no Brasil, observa-se um imenso potencial para aplicação de instalações
conectadas à rede. Os sistemas conectados podem contribuir na composição da
capacidade energética do país, principalmente quando as altas cargas demandadas
possuem curvas sincronizadas com a radiação solar. Por exemplo, nos centros
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urbanos, no período de verão, os aparelhos de ar condicionado são bastante
utilizados, principalmente nos prédios comerciais, e o período de utilização coincide
com a maior disponibilidade de recursos solares. Essas regiões são caracterizadas
por um alto potencial de amenização de carga (PEREIRA et al., 2017).

2.2.2 Efeito fotovoltaico

O efeito fotovoltaico é o princípio de funcionamento das células solares
fotovoltaicas que, agrupadas da maneira adequada, compõem os painéis solares
fotovoltaicos. Este efeito se caracteriza por produzir corrente elétrica a partir da
exposição de determinado material a luz solar. O material mais utilizado atualmente
na fabricação de células solares é o silício (MACHADO; MIRANDA, 2014).
Dependendo da forma como é tratado, o silício pode resultar em células fotovoltaicas
com diferentes formatos e níveis de eficiência, a fim de se adequar as variadas
possibilidades arquitetônicas e necessidades de geração de energia.
A radiação solar é composta por fótons, partículas de luz que contém
quantidades de energia correspondentes aos diferentes comprimentos de onda do
espectro solar. Os elétrons dos átomos de silício da célula fotovoltaica também
possuem uma quantidade de energia intrínseca. Estes elétrons se mantêm em órbita
ao redor do núcleo do átomo, porque este exerce sobre os elétrons uma força de
atração. Dessa forma, a energia do elétron e a força de atração do núcleo se
equilibram, estabilizando o elétron em sua órbita. O elétron que possui maior energia
está localizado na órbita mais distante do núcleo e é chamado de elétron de valência.
Quando a luz solar incide sobre uma célula fotovoltaica, os fótons podem
ser refletidos, absorvidos ou até mesmo atravessar direto a célula. Alguns destes
fótons absorvidos conseguem atingir os elétrons de valência dos átomos de silício. Se
a energia do elétron adicionada a energia do fóton que o atingiu for maior que a força
de atração do núcleo, este elétron se desprende de sua órbita e se torna um elétron
livre (partícula de carga negativa). Neste cenário, o átomo de silício ficou com um
espaço a ser preenchido por outro elétron. Este espaço é chamado de lacuna
(partícula de carga não negativa, considerada como carga positiva). Como o silício é
um material semicondutor, um elétron livre pode percorrer o material até ser atraído e
ocupar a lacuna de outro átomo de silício. O movimento dessas partículas de carga
negativa e positiva no material é chamado de corrente de elétrica (CRESESB, 2014).
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Uma corrente elétrica regular produz uma diferença de potencial capaz de
disponibilizar corrente externa ao material, desde que haja uma carga e um caminho
fechado para sua circulação. Para tornar a corrente elétrica regular, é necessário que
o material tenha um campo elétrico nela embutido, com polaridade constante. O
campo é capaz de polarizar o material, fazendo com que as partículas negativas
(elétrons) sejam direcionadas para um lado, enquanto as positivas (lacunas) são
direcionadas para o oposto, formando assim uma diferença de potencial (ENERGIA
SOLAR, 2017).
A indução do campo elétrico dentro de um material semicondutor é feita por
meio da junção PN, que consiste em intercalar dois semicondutores separados, um
do tipo N (com elétrons em excesso) e outro do tipo P (com lacunas em excesso).
Dessa forma, os elétrons em excesso do material tipo N tendem a migrar para o
semicondutor do tipo P, preenchendo suas lacunas. Enquanto isso, ocorre o
surgimento de lacunas no semicondutor do tipo N. Assim, os elétrons migram em
direção ao material tipo P e as lacunas “se movem” em direção ao material tipo N.
Esse fluxo de elétrons e lacunas faz com que o material semicondutor se comporte
como uma bateria e crie um campo elétrico na junção PN, que faz com que os elétrons
saltem para a superfície e fiquem disponíveis para serem utilizados em um circuito
elétrico externo ao material, até que retornam sendo atraídos pelas lacunas da
superfície positiva (CRESESB, 2014).
A energia necessária para desprender um elétron de valência de um átomo
de silício cristalino é de 1,1 eV (elétron-volt). Essa energia é também conhecida como
energia de band-gap e geralmente varia entre 1,0 eV e 1,6 eV para materiais utilizados
em células fotovoltaicas. Essa faixa é determinada de modo a garantir o
desprendimento do elétron, mas também para que não haja grandes perdas em forma
de calor. O espectro da luz solar emite fótons que variam de aproximadamente 0,5 eV
até 2,9 eV (UFPR, 2007). Desta forma, percebe-se que cerca de metade da energia
proveniente da luz solar não pode ser aproveitada pela maioria das células
fotovoltaicas disponíveis hoje no mercado.

2.2.3 Estrutura célula solar fotovoltaica

As células solares fotovoltaicas são os dispositivos semicondutores que
compõem o modulo fotovoltaico, responsáveis por realizar a conversão da energia
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solar em corrente elétrica, através do efeito fotovoltaico. Uma célula solar fotovoltaica,
conectada a uma carga e em contato com a radiação solar funciona como um gerador
de corrente, uma vez que ao induzir uma diferença de potencial entre seus contatos
provoca um fluxo de elétrons através da carga conectada.
A estrutura básica da célula solar fotovoltaica propriamente dita depende
da sua forma de fabricação. Uma célula de silício cristalino tipo P, por exemplo, é
constituída de uma lâmina de silício cristalino tipo P dopada com boro, uma região tipo
N dopada com fósforo, uma região tipo P dopada com alumínio, barra coletora
posterior de prata e alumínio, malha metálica frontal de prata, filme antirreflexivo e
filme para passivação (CRESESB, 2014), como pode ser visto na Figura 10.
Figura 10 – Esquema básico da estrutura de uma célula fotovoltaica de silício cristalino.

Fonte: CRESESB, 2014.

O processo de fabricação de uma célula solar exige um rigoroso controle
de qualidade, uma vez que esses dispositivos estarão constantemente em contato
com o ambiente e expostos a variações climatológicas. As células fotovoltaicas são
associadas eletricamente por meio de conexões série e paralelo, que vão depender
do tipo de aplicação a qual o módulo se destina. Despois disso, as células são
soldadas em tiras, geralmente utilizando técnicas de soldagem por iluminação com
lâmpadas halógenas ou radiação a laser. Após a soldagem, é feito o encapsulamento
das células para promover resistência mecânica e proteger o módulo fotovoltaico
(CRESESB, 2014), cuja estrutura pode ser observada no esquema da Figura 11.
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Figura 11 – Esquema básico da estrutura de um módulo fotovoltaico.

Fonte: CRESESB, 2014.

A tampa frontal do módulo fotovoltaico, constituída de um vidro temperado
de alta transparência, tem a principal função de proteger a célula fotovoltaica. Ela deve
ser resistente a impactos e também aos agentes atmosféricos como vento, umidade,
etc. Em contrapartida, qualquer obstáculo entre a célula fotovoltaica e a fonte de
radiação

solar pode

acabar

influenciando

na

absorção de

irradiação

e,

consequentemente, na energia gerada pelo painel. Por esse motivo, o material
utilizado na fabricação da moldura deve ser de qualidade suficiente para atender aos
requisitos de proteção, mas também deve ter boas características de transmissão de
radiação solar, como por exemplo, o vidro temperado com baixo teor de ferro
(ENERGIA SOLAR, 2018).
Os encapsulantes possuem função de proteção e isolação térmica, tanto
das células quanto de seus contatos. Um material bastante utilizado é o copolímero
etil-vinil-acetileno (EVA), que apesar de possuir bastante plasticidade, grande
aderência ao pó e baixa vida útil, possuem baixa absorção a água, facilidade na
fabricação, boa resistividade a agentes meteorológicos, além de serem materiais
recicláveis e não tóxicos. Sua função é preencher o volume existente entre as tampas
frontal e traseira, proporcionando amortecimento em casos de vibração ou impacto.
Assim como a tampa frontal, as camadas encapsulantes precisam ter características
de boa transmissão de radiação solar, além de ser resistente a radiação ultravioleta
(ENERGIA SOLAR, 2018).
A estrutura de suporte é composta por uma moldura, geralmente de
alumínio, e é quem da robustez mecânica ao conjunto e permite a sua inserção em
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grupos de módulos fotovoltaicos. Pelo fato de ter função de suporte, a moldura deve
ser resistente fisicamente e também as diferentes condições climáticas (ENERGIA
SOLAR, 2018).
O filme posterior ou tampa traseira, é responsável pela proteção posterior
do painel fotovoltaico contra agentes atmosféricos. Normalmente é constituída de
materiais acrílicos, Tedlar ou EVA, pelas suas características de baixa inflamabilidade,
permeabilidade ao valor e resistência ao desgaste. É preferível que o material seja na
cor branca, pois favorece a reflexão da luz em direção as células fotovoltaicas,
aumentando o desempenho do painel da geração de energia (ENERGIA SOLAR,
2018).
Outro componente é a caixa de junção, local disponível para conexão
elétrica. Um fio positivo e outro negativo saem da caixa e dão continuidade ao circuito,
sendo que em alguns casos, principalmente se tratando de instalações de potências
mais elevadas, há também uma ligação à terra (ENERGIA SOLAR, 2018).

2.2.3.1 Tipos de células solares fotovoltaicas

Os tipos mais comuns de células fotovoltaicas são aqueles cuja tecnologia
é baseada em silício e variam dependendo do seu processo de fabricação. O silício
utilizado nas células solares é tratado de maneira a assumir variados níveis de pureza
referentes ao grau de alinhamento de suas moléculas. Assim, quanto mais alinhadas
estiverem, mais puro é considerado o material. O nível de pureza está diretamente
relacionado com a eficiência dos painéis solares, entretanto as tecnologias que
envolvem o tratamento do silício para aumentar sua pureza impactam diretamente no
preço final do produto. Os três principais tipos de painéis fotovoltaicos comercialmente
utilizados hoje em dia são o painel de silício monocristalino, policristalino ou filme fino
(PORTAL SOLAR, 2018).
As células solares provenientes do silício monocristalino são as que
possuem as tecnologias mais antigas e também a eficiência mais alta se comparado
as outras tecnologias comercialmente viáveis atualmente, geralmente entre 14% e
22% (PORTAL SOLAR, 2018). Por possuírem alta eficiência, o espaço dedicado a
geração fotovoltaica pode ser menor, uma vez que para a mesma quantidade de
energia gerada pode-se utilizar uma menor quantidade de painéis. A alta eficiência
dos painéis monocristalinos também provoca um melhor desempenho de
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funcionamento em condições de pouca disponibilidade de luz, se comparado aos
outros tipos de tecnologia. Além disso, este tipo de célula fotovoltaica geralmente tem
garantia de 25 anos, pois sua vida útil é maior que 30 anos, se utilizado em condições
adequadas de funcionamento.
Entretanto, o valor de fabricação também é um dos mais elevados devido
à alta pureza do silício. Apenas uma observação a olho nu já é suficiente para
reconhecer este tipo de célula solar, pois a pureza do silício faz com que a cor do
painel seja bastante uniforme, geralmente em tons de azul escuro ou quase preto
quando possui antirreflexo e cinza ou azul acinzentado quando não possui
antirreflexo. A técnica utilizada para a fabricação deste tipo de célula é a Czochralski,
um método de tratamento de cristais para os quais se pretende obter elevados níveis
de pureza química.
Os painéis de silício monocristalino são feitos a partir de lingotes de silício
ultrapuro de formato cilíndrico, fatiados de forma a resultar em lâminas circulares
individuais de silício, posteriormente cortadas de forma retangular com cantos
arredondados, a fim de otimizar o espaço na confecção do painel solar. Por este
motivo, uma grande quantidade de silício não é utilizada e o material que sobra precisa
ser reciclado. A Figura 12 representa uma célula típica de silício monocristalino, com
coloração homogênea, escura e cantos tipicamente mais arredondados.
Figura 12 – Painel solar fotovoltaico de silício monocristalino - Fabricante Yingli, 275 Watts de
potência e eficiência de 16,9 %.

Fonte: NEOSOLAR, 2018.
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Os painéis solares a base de silício policristalino, também são conhecidos
como polisísticos ou silício multi-cristalino. Sua eficiência é um pouco menor que as
células monocristalinas, normalmente entre 13% e 18% (PORTAL SOLAR, 2018). Por
este motivo, a quantidade de painéis necessários para gerar determinado montante
de energia é maior que a quantidade de painéis monocristalinos, o que não é
necessariamente um problema se o espaço disponível não for um fator limitante. A
vida útil é bastante semelhante aos monocristalinos e a coloração geralmente é azul
quando a célula possui antirreflexo, e quando não possui é um cinza prateado.
O painel policristalino se difere do monocristalino principalmente pelo
processo de fundição dos cristais. A técnica utilizada para fundição é o aquecimento
em forma, mais simples e mais barato que o Czochralski, porém resulta na formação
de múltiplos cristais, menor pureza e uma eficiência um pouco menor. Os blocos são
fundidos em formato retangular e posteriormente fatiados para a confecção das
células fotovoltaicas. Por possuírem este formato, a quantidade de resíduo gerado é
muito menor em comparação ao monocristalino. Os múltiplos cristais que
caracterizam a célula policristalina são visíveis após este processo (PORTAL SOLAR,
2018). A Figura 13 representa um painel fotovoltaico de silício policristalino e é
possível identificar essa diferença visual entre o painel policristalino em comparação
ao monocristalino.
Figura 13 – Painel solar fotovoltaico de silício policristalino - Fabricante Yingli, 95 Watts de
potência e eficiência de 14,3 %.

Fonte: NEOSOLAR, 2018.

43

A célula solar de filme fino ou célula fotovoltaica de película fina é composta
por várias camadas finas de material fotovoltaico dispostas sobre um substrato. O
material pode ser de silício amorfo, telureto de cádmio (CdTe), seleneto de cobre,
índio e cádmio (CIS/CIGS) ou células fotovoltaicas orgânicas (OPV). Outros materiais
para utilização em células solares de filme fino ainda estão em fase de estudos para
serem futuramente comercializadas.
As células solares baseadas em silício amorfo são mais utilizadas em
aplicações de pequena escala, pois sua eficiência é relativamente baixa, geralmente
de 6% a 9% (PORTAL SOLAR, 2018). A técnica utilizada a fim de manter este nível
de eficiência é chamada de “empilhamento”, que consiste na combinação de camadas
de células solares. Entretanto, o custo relacionado a essa técnica ainda é
relativamente caro.
A utilização do telureto de cádmio, na grande maioria das vezes, possui
melhor relação custo/eficiência em comparação aos painéis de silício cristalino,
normalmente de 9 a 16% (PORTAL SOLAR, 2018). Este tipo de tecnologia é mais
utilizado em aplicações maiores como grandes usinas de energia solar. Outra
alternativa de material seria o seleneto de cobre, índio e gálio (CIS/CIGS) com níveis
de eficiência geralmente entre 10% e 13% (PORTAL SOLAR, 2018).
Por último tem-se a célula fotovoltaica orgânica (OPV), com eficiência
bastante variada. O funcionamento de uma OPV tem como base os princípios da
eletrônica orgânica, que utiliza polímeros condutores de eletricidade e moléculas
orgânicas capazes de absorver a luz solar, para juntos produzirem energia pelo efeito
fotovoltaico.
As células solares de filme fino têm seu processo de fabricação em larga
escala mais simples que os de silício cristalino, o que AS torna potencialmente mais
baratas. Entretanto, a eficiência deste tipo de célula é inferior a silício cristalino, o que
acarreta na necessidade de um maior espaço para instalação e maiores custos
relacionados a estrutura. Além disso, a vida útil deste tipo de célula solar também é
menor, com tempo de garantia mais curto.
Outro tipo de painel fotovoltaico com grande potencial de utilização é o
híbrido ou heterojunção. Ainda não está disponível no mercado nacional, entretanto
sua eficiência pode superar 20% (PORTAL SOLAR, 2018). Seu processo de
fabricação é semelhante ao do silício monocristalino, porém são adicionadas algumas
etapas que fazem com que a eficiência seja ainda mais elevada.
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2.2.4 Tipos de sistemas fotovoltaicos

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), existem duas formas
de instalação de sistemas fotovoltaicos. São eles: geração centralizada, que consiste
em grandes polos geradores localizados geralmente a grandes distâncias do
consumidor, e geração distribuída, quando uma unidade geradora fica localizada
próximo ao consumidor, conectada ou não a rede de distribuição (IEA, 2012).
Por mais que ainda não exista um consenso formado de definição de
geração distribuída, existem algumas características inerentes a geração fotovoltaica
de pequeno porte que delimitam o estudo de caso em questão a este método de
operação. Segundo Turkson & Wohlgemuth (2001), vale o seguinte conceito:
GD é uma planta de 20MW ou menos, situada no centro de carga ou próxima
a ele, ou situada ao lado do consumidor, que produz eletricidade no nível de
voltagem do sistema de distribuição. São quatro as tecnologias apropriadas
para a GD: turbinas de combustão, motores recíprocos, células a combustível
e módulos fotovoltaicos (California Energy Commission – CEC, 1996, 2000
apud TURKSON & WOHLGEMUTH, 2001).

Pode-se perceber que não há um consenso quanto a potência instalada,
visto que outros autores citam, por exemplo:
GD indica um sistema isolado ou um sistema integrado de geração de
eletricidade em plantas modulares pequenas – até 100kW – seja de
concessionarias, consumidores ou terceiros (PRESTON & RASTLER, 1996
apud ACKERMANN et al., 1999).

Já segundo a Companhia Paranaense de Energia – COPEL (2018),
geração distribuída é:
São centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, com
instalações conectadas diretamente no sistema elétrico de distribuição ou
através de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de
forma isolada.

Desta forma, levando-se em consideração o local de instalação do projeto,
será atendida a concepção definida pela COPEL, seguindo sua normalização estadual
NTC (Normas Técnicas Copel).
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Um sistema de mini ou micro geração, pode ser instalado de duas formas,
sendo elas, off-grid – isolado da rede e on-grid – conectado à rede.
2.2.4.1 Off-grid – Isolado da rede

Quando o sistema for do tipo isolado, ou off-grid, por ser independente da
rede de distribuição, não possui uma regulamentação para instalação, fazendo
necessário o atendimento somente da portaria IMETRO nº 357 de 2014 para alcance
de requisitos de qualidade na fabricação de componentes para geração de energia
fotovoltaica (ECYCLE, 2018).
Especialmente no estado do Paraná, o método de geração off-grid deve
atender a norma NTC 903107 - Geração Própria - Operação Isolada em Emergência,
regida pela concessionária de energia COPEL (2018), onde:
A unidade consumidora poderá possuir sistema de geração própria,
destinado a operar nos casos emergenciais ou a critério do consumidor, sem
a possibilidade de operação em paralelo com o sistema de fornecimento da
Copel. A solicitação para uso desta modalidade de geração deverá atender
as prescrições da NTC 903107, e a sua operação será liberada após a
aprovação da vistoria das instalações por parte da Copel.

Fazendo uso da Figura 14, visualiza-se o esquema básico de instalação do
sistema isolado de geração fotovoltaica. Por se tratar de um sistema independente à
rede, faz-se indispensável o uso de um ou mais bancos de bateria para armazenagem
da energia gerada. A necessidade de baterias acopladas ao sistema eleva
significativamente o custo da implantação do método off-grid e torna o retorno do
investimento (ROI) maior (ECYCLE, 2018).
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Figura 14 – Modelo de instalação off-grid.

Fonte: INOVACARE SOLAR, 2018.

2.2.4.2 On-grid – Conectado à rede

Tratando-se do método de instalação on-grid, ou conectado à rede,
regulamentado pela portaria nº 482 da ANEEL, de 17 de abril de 2012, é caracterizado
por ser conectado à rede, ou seja, o consumidor hora consome energia, hora fornece
energia a linha de distribuição (ENEEL, 2012).
Um sistema de geração, quando conectado à rede COPEL, poderá atuar
de duas formas: comercialização ou compensação.
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2.2.4.2.1 Comercialização

No método de comercialização, é necessário o atendimento a diversos
requisitos da concessionaria, como a necessidade da participação e conquista de lote
de energia em leilão, necessidade da geração em média ou alta tensão, elaboração
de estudo de proteção, rede de transmissão, e tantos outros quesitos para se tornar
um comercializador de energia. Feito isso, conforme Resolução nº 506/2012 da
ANEEL, aí sim a energia do módulo gerador poderá ser comercializada no ambiente
de contratação regulada (leilões de energia), ou no ambiente de contratação livre
(contratos bilaterais com clientes ou comercializadoras) (COPEL, 2018a).
Vale lembrar que o método de comercialização somente é valido através
de leilões de energia e se trata de procedimento bastante complexo e inviável de ser
instalado em meio urbano.

2.2.4.2.2 Compensação

Para o método de compensação, que contempla apenas micro e
minigeração, ou seja, com potência instalado de até 3 MW para fontes hídricas e 5
MW para fontes de cogeração qualificada ou demais fontes renováveis, o processo
de instalação é muito mais simplificado, onde torna-se necessário basicamente
apenas o pedido de acesso à rede junto a concessionária, compra dos materiais
necessários e inspeção final para liberação de operação. Feito isto, a instalação
encontra-se habilitada a injetar na rede a energia gerada não consumida pela unidade
consumidora e, mais tarde, abater esses quilowatts extras nas contas de energia
(COPEL, 2016).
É importante salientar que esta conexão à rede deve ser realizada fazendo
uso de inversor e medidor bidirecional, ambos certificados pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), regulamentados por meio da portaria
nº 004 em 2011, e posteriormente corrigida pela nº 357/14.
A Figura 15 mostra o layout básico de uma instalação conectada à rede no
método de compensação, com a relação de itens necessários para instalação.
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Figura 15 – Modelo de instalação on-grid.

Fonte: INOVACARE SOLAR, 2018.

A energia proveniente dos módulos fotovoltaicos é gerada em corrente
contínua, o que faz necessário o uso de um conversor de frequência, que fará com
que a energia seja convertida para 60 Hz. A saída do inversor deve ser conectada
diretamente no quadro geral de distribuição (QDG) do consumidor, e o medidor de
energia deve ser substituído por um medidor bidirecional, ou seja, que contabiliza
tanto a energia gerada quanto a consumida.

2.3 NORMAS PARA GERAÇÃO DISTRIBUIDA
É necessário o entendimento das normas, resoluções e portarias
relacionadas a geração distribuída conectada à rede no estado Paraná para a
realização de projetos e instalações de sistemas fotovoltaicos. Nos tópicos a seguir
será apresentada a Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL e a NTC 905200,
principais normas a serem consideradas. No APÊNDICE A apresenta um resumo de
todas as demais normas e regulamentações necessárias para a implementação de
um SFVCR.
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2.3.1

Resolução ANEEL nº 482/2012, nº 687/2015 e nº 786/2017

Estabelecida no dia 17 de abril de 2012, a Resolução nº482 da ANEEL foi
um marco no segmento de geração distribuída no país, pois possibilitou que
consumidores passassem a ser micro ou mini geradores. Desde que esta mini ou
micro geração seja oriunda de fontes renováveis, a Resolução nº482 permite que tal
geração seja conectada à rede de distribuição da concessionaria.
Nesta Resolução, definiu-se o modelo de compensação de geração, onde
a energia gerada abate a energia consumida, através de um sistema de créditos de
kWh, que podem ser utilizados num período de 60 meses até que expire (ANEEL,
2012).
Visando melhorias no método de geração distribuída estipulado no país,
vale a comparação entre a Resolução 482 da ANEEL e a posterior 687, onde a
potência permitida para a microgeração era de até 100 kW e passou a ser 75 kW, e
para a minigeração, que era permitida de 100 kW a 1 MW, agora vale de 75 kW até 5
MW (ANEEL, 2015b).
Segundo a Resolução nº 482 da ANEEL (2012), posteriormente atualizada
pela ANEEL nº 687 (2015), para fins de compensação, a energia ativa injetada no
sistema de distribuição pelo consumidor, será cedido a título de empréstimo gratuito
para a distribuidora, que passará a ter um crédito de em quantidade de energia ativa
a ser consumida num prazo de até 60 meses depois. O medidor bidirecional
contabiliza esse crédito e a distribuidora registra a informação, de maneira que o
consumidor verá em sua conta de luz o que consumiu e o que cedeu (ANEEL, 2015b).
Outra melhoria que a Resolução nº 687 trouxe foi a possibilidade da
geração distribuída em áreas comuns, onde os créditos energéticos podem ser
divididos entre os membros participantes. Por exemplo, no caso de um
estacionamento coletivo de vários empreendimentos, os créditos podem ser
distribuídos conforme acordo coletivo entre os empreendimentos (ANEEL, 2015b).
Importante ressaltar que, para unidades consumidoras conectadas em BT
(grupo B), ainda que a energia injetada na rede seja superior ao consumo, será devido
o pagamento referente ao custo de disponibilidade – valor em reais equivalente a 30
kWh (monofásico), 50 kWh (bifásico) ou 100 kWh (trifásico). De forma análoga, para
os consumidores conectados em AT (grupo A) será devida apenas a parcela da fatura
correspondente à demanda contratada (ANEEL, 2016).
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2.3.2

NTC 905200
Esta NTC tem como objetivo “fornecer os requisitos para acesso de

geradores de energia elétrica conectados através de unidades consumidoras optantes
pelo Sistema de Compensação de Energia Elétrica (micro e minigeradores), instituído
pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012”.
Basicamente, a norma se aplica a sistemas que acessem o sistema de
distribuição da COPEL através de unidades consumidoras e que façam adesão ao
sistema de compensação, desde que não ultrapasse uma geração de 5MW (COPEL,
2014).
Para consumidores do grupo B, ou seja, consumidores de até 75 kW, a
geração e conexão à rede deverá ser feita em BT. Para potências maiores que 75 kW,
consumidores do grupo A, torna-se necessária a conexão à rede em MT (13,8 kV), e
consequentemente, a necessidade de uma subestação própria (COPEL, 2014).
Uma vez que se tenha interesse em participar do sistema de compensação,
é necessário o atendimento a diversos requisitos, como:


Solicitação de acesso: Trata-se do requerimento de acesso, conforme ANEXO
A.



Licenças ambientais: Serão exigidas a Licença Ambiental Simplificada ou
Licença Prévia e Licença de Operação, conforme quadro da Tabela 3.
Tabela 3 – Licenças ambientais.

Fonte: COPEL, 2014.

A Figura 16 ilustra todo o processo de acesso à rede da COPEL para
consumidores que desejam optar pelo sistema de compensação.
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Figura 16 – Processo de acesso a rede COPEL.

Fonte: Autoria própria.



Parecer de acesso: É o documento formal entregue a COPEL, contendo todas
as informações sobre o acesso a rede de distribuição, contendo a conexão e o
uso, e os requisitos técnicos para a instalação (COPEL, 2014).



Realização das obras: As obras devem seguir criteriosamente a Resolução
Normativa 482 da ANEEL (COPEL, 2014).



Vistoria e liberação para operação: Após a realização das obras necessárias,
o acessante deverá solicitar junto a COPEL, a vistoria para liberação de
operação do sistema (COPEL, 2014).



Liberação de inversores: Para a liberação de operação, na fase de vistoria
serão avaliados se os inversores possuem os requisitos básicos existentes na
Portaria 357/14 do INMETRO (COPEL, 2014).

2.4 ESTACIONAMENTO SOLAR

Para Didoné et al. (2014, p.28), o crescimento exponencial da utilização de
sistemas fotovoltaicos pode ser explicado da seguinte forma:
A queda nos preços dos módulos fotovoltaicos, uma consequência dos novos
mercados, associados à possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos
no local onde a energia é consumida, e o desenvolvimento de módulos
integrados ao edifício fazem do fotovoltaico uma tecnologia ideal para
ambientes urbanos.
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Retratando, assim, os chamados Edifícios Solares Fotovoltaicos, que
consistem em construções que integram à sua fachada ou cobertura painéis
fotovoltaicos que não apenas geram energia, mas também servem como material de
revestimento e proteção (PEREIRA et al., 2016).
O estacionamento solar, ou solar carport, é um exemplo de construção que
integra módulos solares em sua estrutura. São coberturas construídas a partir de
painéis fotovoltaicos que visam cobrir áreas de estacionamento, possibilitando a
geração de energia elétrica e proteção contra intempéries. O que difere um solar
carport de painéis instalados no solo é a sua altura, o carport é mais alto para permitir
que carros sejam estacionados sob os painéis (RICHARDSON, 2018). Existem vários
layouts e tamanhos disponíveis, os estacionamentos solares podem ser grandes
suficientes para abranger quantas vagas forem necessárias e sua principal forma de
variação se encontra no ângulo de inclinação dos painéis. A Figura 17 exibe os
diferentes tipos de solar carports existentes.

Figura 17 – Diferentes estruturas de estacionamento solar.

Fonte: Adaptado de SCHLETTER, 2017.
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Em muitos casos a utilização de solar carports pode ser mais indicada do
que a instalação de painéis no telhado. Problemas com ângulo de inclinação,
orientação e tamanho são eliminados com o estacionamento solar, pois os painéis
servirão como a cobertura da estrutura e os braços metálicos de suporte podem ser
posicionados conforme o ângulo necessário para a geração máxima do painel
fotovoltaico (RICHARDSON, 2018).
Países, como o Estados Unidos, onde a geração fotovoltaica é explorada
com mais ênfase, o uso de solar carports é bastante comum. Diversas instituições de
ensino americanas adotaram o estacionamento solar como fonte de economia e
inovação. A Universidade do Estado de Arizona, na cidade de Tempe, Arizona, e a
Universidade de Endicott, em Beverly, Massachusetts, são exemplos de instituições
que utilizam essa tecnologia (GPP, 2017). Destaque para o sistema instalado na
Universidade do Estado de Michigan, com aproximadamente 40.000 painéis que
cobrem 5.000 vagas de estacionamento. É o maior solar carport norte-americano, com
potência total de 13 MW (CARTER, 2017). É possível observar a UFV implantada na
Universidade de Endicott na Figura 18.
Figura 18 – Estacionamento solar existente na Universidade de Endicott.

Fonte: GPP, 2017.

No Brasil, existem alguns estacionamentos fotovoltaicos implantados,
porém, são projetos com proporções menores. Em 2015, a Universidade Federal do
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Rio de Janeiro (UFRJ) inaugurou seu estacionamento solar, com capacidade para
alocação de 65 veículos, o sistema possui 414 painéis fotovoltaicos que geram 140
MWh por ano (BARBOSA, 2015). O maior estacionamento solar do Brasil se encontra
na fábrica de sorvetes SterBom, no Rio Grande do Norte. O sistema, disponível na
Figura 19, possui 1.134 painéis fotovoltaicos e pode abrigar 150 veículos.
Figura 19 – Estacionamento solar na fábrica de sorvetes SterBom.

Fonte: ENERGIA ZERO, 2015.

2.5

INDICADORES DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Antes de iniciar um projeto de implantação de sistemas fotovoltaicos, é
importante realizar uma projeção de como será o comportamento financeiro dos
investimentos realizados. Assim, é possível estimar se o projeto é viável ou não
através da análise de indicadores. Esses indicadores são calculados em cima de
dados projetados de receitas, despesas, custos e investimento. Neste estudo, serão
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utilizados os indicadores payback, payback descontado, Valor Presente Líquido (VPL)
e Taxa Interna de Retorno (TIR) para a análise de viabilidade econômico-financeira
da implantação de um estacionamento fotovoltaico na UTFPR campus Ecoville.
2.5.1 Valor Presente Líquido – VLP

Tendo em vista que uma unidade monetária recebida no futuro tem valor
inferior se comparado a mesma unidade monetária disponível no presente, o valor
presente representa o montante atual a ser recebido no futuro. Isso decorre da
oportunidade de se investir esse dinheiro por determinado período e futuramente
receber a quantia acrescida de juros (ROSS, 2015).
O VLP é calculado pela diferença entre a soma dos valores presentes dos
fluxos de caixa futuros estimados do projeto e o custo inicial dele, considerando-se
uma determinada taxa de desconto. Assim, é sugerido que se aceite um projeto com
VPL positivo e se rejeite um projeto com VPL negativo (ROSS, 2015).

2.5.2 Payback simples e payback descontado

O payback é utilizado para estimar quanto tempo seria preciso para
recuperar o valor investido em um determinado projeto. O payback simples não
considera o valor do dinheiro em função do tempo, então para calcular este indicador
basta analisar os fluxos de caixa futuros por período e verificar quantos períodos
seriam necessários para se anular o valor do investimento inicial (ROSS, 2015).
Sabendo que o payback pode trazer resultados equivocados por não
considerar o valor do dinheiro no tempo, alternativamente utiliza-se o payback
descontado, uma variante que considera a taxa de desconto. Para calcular o payback
descontado, primeiramente define-se quantos fluxos de caixa serão analisados.
Depois, a taxa de desconto deve ser aplicada a cada um dos fluxos de caixa. A
somatória dos resultados deve ser superior ao investimento inicial. A quantidade de
fluxos de caixa necessários para que se supere o valor investido determinará o tempo
de payback descontado (ROSS, 2015).
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2.5.3 Taxa interna de retorno – TIR

A TIR é um valor único que representa o resumo dos méritos de um projeto.
Corresponde a uma taxa mínima arbitrária que, quando utilizada como taxa de
desconto, retorna um VPL nulo, refletindo um ponto de equilíbrio econômico onde não
haverá lucro e nem prejuízo. Este número é intrínseco ao projeto, ou seja, não
depende de nenhuma outra taxa de mercado, e sim apenas dos seus próprios fluxos
de caixa. Desta forma, o projeto deve ser rejeitado caso a taxa de desconto seja
superior a TIR e, caso contrário, é sugerido que o projeto seja aceito (ROSS, 2015).
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3

DESENVOLVIMENTO

3.1

COLETA DE DADOS

Inicialmente é preciso coletar todos os dados relevantes para o
dimensionamento do sistema. Para esta etapa foram necessários:


Caracterização da planta do estacionamento;



Levantamento do recurso solar disponível;



Análise da fatura de energia elétrica do campus;



Busca por fornecedores dos equipamentos do sistema.

3.1.1 Caracterização da planta

A Sede UTFPR Ecoville está instalada entre dois bairros de Curitiba,
Campo Comprido e Cidade Industrial. São 58 mil m², divididos em dois terrenos.
Possui 24,5 mil m² de área construída, compreendo salas de aula, laboratórios, salas
de atividades específicas, administração, biblioteca, restaurante universitário e
incubadora tecnológica (UTFPR, 2018).
Atualmente estão instalados diversos Departamentos Acadêmicos no
campus, abrangendo uma grande quantidade de cursos de graduação, pósgraduação, mestrado e doutorado. Como por exemplo, os cursos de graduação em
Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Arquitetura e Urbanismo e os programas de
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental e em Química. Para atender todo
o fluxo de carro existente foi necessária a construção de duas áreas de
estacionamento, conforme observado na Figura 20.
Neste trabalho denominou-se a área destacada em azul como
Estacionamento A e a área destacada em verde como Estacionamento B.
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Figura 20 – Localização do estacionamento A e B.

Fonte: Google Earth, 2018.

A Figura 21 e a Figura 22 mostram, respectivamente, o Estacionamento A
e o Estacionamento B.
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Figura 21 – Estacionamento A do campus UTFPR Ecoville.

Fonte: Autoria própria.
Figura 22 – Estacionamento B do campus UTFPR Ecoville.

Fonte: Autoria própria.

Com a utilização do software Google Earth foi possível determinar a
localização e a área total de cada estacionamento. O Estacionamento A possui 340,5
metros de perímetro e uma área total de aproximadamente 5.588,22 m², como pode
ser observado na Figura 23. Já o Estacionamento B apresenta 328,40 metros de
perímetro e área total de aproximadamente 6.408,34 m², representado na Figura 24.
As coordenadas geográficas do campus (no formato graus, minutos e
segundos) são definidas pela latitude 25°26’33.63”S e longitude 49°21'12.76"O.
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Figura 23 – Área e perímetro do Estacionamento A.

Fonte: Google Earth, 2018.
Figura 24 – Área e perímetro do Estacionamento B.

Fonte: Google Earth, 2018.

3.1.2 Dados de irradiação solar
Uma vez determinada as coordenadas geográficas do ponto buscam-se os
dados de irradiação solar correspondentes. Para o dimensionamento do sistema é
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necessário adquirir os valores de irradiação diários médios de cada mês no plano
horizontal.
Os dados podem ser obtidos através da base de dados do Atlas Brasileiro
de Energia Solar 2ª Edição. O LABREN (Laboratório de Modelagem e Estudos de
Recursos Renováveis de Energia), o CCST (Centro de Ciência do Sistema Terrestre)
e o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) disponibilizam as médias anuais
e mensais da irradiação solar global horizontal em Wh/m².dia para o território brasileiro
de forma gratuita.
Esses dados são disponibilizados no formato shapefile, sua leitura pode ser
realizada através de uma planilha eletrônica, como o Excel, ou com um Sistema de
Informações Geográficas (SIG). Para o estudo em questão foi escolhida a utilização
do software Excel para a visualização das informações.
Para a utilização da planilha eletrônica é necessário utilizar as coordenadas
geográficas no formato de graus decimais. Deste modo, a latitude e a longitude são,
respectivamente, -25,442588° e -49,353431°.
As informações são disponibilizadas em intervalos de latitude e longitude.
Por isso, para o levantamento foi considerado os dados de irradiação da coordenada
disponível mais próxima da coordenada original. A Figura 25 mostra a distância de
aproximadamente 4.700 metros entre os dois pontos.
Figura 25 – Distância entre o estacionamento e o ponto de coleta de dados de irradiação.

Fonte: Google Earth, 2018.

A latitude considerada foi -25,4005° e a longitude -49,349°.
O ponto possui uma média anual de irradiação solar global horizontal de
4,194 kWh/m².dia. Os valores mensais podem ser observados na Tabela 4.
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Tabela 4 – Médias mensais da irradiação solar global horizontal em kWh/m².dia.

Fonte: Adaptado de LABREN, 2018.

A Figura 26 apresenta as médias mensais da irradiação solar global
horizontal em kWh/m².mês.
Figura 26 – Médias mensais da irradiação solar global horizontal em Wh/m².mês.

Fonte: Autoria própria.

3.1.3 Análise das faturas de energia elétrica
As faturas de energia elétrica do campus UTFPR Ecoville são divididas em
duas unidades consumidoras. As faturas podem ser observadas nos ANEXOS B e C.
Ambas as unidades são alimentadas pela concessionária de energia elétrica Copel
S.A e se encontram na Modalidade Tarifária Horossazonal Verde, subgrupo A4. A
Tabela 5 apresenta os valores de demanda contratada de cada unidade consumidora.
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Tabela 5 – Demanda contratada de cada unidade consumidora.

Fonte: Autoria própria.

Como citado anteriormente neste trabalho, a potência de um SFVCR
instalado em uma UC do grupo A não pode ser superior à sua demanda contratada.
Deste modo, para o aproveitamento da demanda contratada de ambas UCs escolheuse a implementação de dois sistemas de geração fotovoltaica independentes, com
cada sistema conectado em seu respectivo medidor. O primeiro, com potência
máxima de 180kW, localizado na área do Estacionamento A e o segundo, com
potência máxima de 160kW, localizado na região do Estacionamento B.
Os valores de consumo das duas UCs nos últimos 12 meses podem ser
observados na Figura 27 e na Tabela 6. Para esse levantamento está sendo
considerado apenas o consumo fora do horário de ponta, período em que ocorre a
maior incidência de raios solares e consequentemente a maior geração de energia. A
tarifa aplicada para esse horário, considerando o mês de julho de 2018, é de R$
0,487672.
Figura 27 – Consumo das UCs nos últimos 12 meses.

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 6 – Consumo das duas unidades consumidoras nos últimos 12 meses.

Fonte: Autoria própria.

3.1.4

Empresas fornecedoras dos equipamentos

No mercado brasileiro já existem algumas empresas do ramo fotovoltaico
que fabricam e comercializam o solar carport. A venda dessa estrutura ocorre por meio
de kits, onde são ofertados preços diferenciados para a compra de todos os
equipamentos em conjunto.
Para o dimensionamento do sistema foi escolheu-se uma empresa
referência do mercado como possível fornecedora. A lista completa dos equipamentos
ofertados e seus respectivos preços podem ser observados no ANEXO D.
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3.1.4.1 Garagem solar
A companhia possui em seu portfólio a garagem treliçada. Seu
dimensionamento obedece às cargas de vento NBR 6123 e é fabricado com aço
zincado segundo a norma NBR 6323. A estrutura pode ser observada na Figura 28.
Figura 28 – Garagem treliçada.

Fonte: BALFAR SOLAR, 2018.

Segundo informações do fabricante, a estrutura tem capacidade para
suportar 15 painéis de 330Wp por vão de garagem. Cada vão possui a medida de 5 x
5 metros, sendo espaço suficiente para abrigar 2 veículos.
A empresa também oferta bases e sapatas de concreto como opções de
fundação alternativas para auxiliar na montagem das estruturas e reduzir custos. As
duas opções podem ser observadas na Figura 29.

66

Figura 29 – Base de concreto e sapata para fixação da garagem treliçada.

Fonte: BALFAR SOLAR, 2018.

3.1.4.2 Módulos fotovoltaicos

Em relação aos painéis fotovoltaicos a empresa oferece duas opções em
seu portfólio. Um painel nacional e outro importado, ambos de 330Wp. As
especificações técnicas do módulo nacional (modelo BS72P-330W) podem ser
observadas no ANEXO E, já o datasheet completo do módulo importado (modelo
GCL-P6/72 330W) pode ser observado no ANEXO F.
Como os produtos apresentam características similares, a escolha foi feita
devido ao preço de comercialização. Deste modo, foi selecionado o painel importado
como referência para o estudo. O módulo pode ser observado na Figura 30.
O módulo, fabricado com silício cristalino, apresenta eficiência máxima de
17,00% e dimensões de 1956 x 992 x 40 milímetros (GCL, 2016). As especificações
elétricas do módulo estão presentes na Tabela 7.
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Figura 30 – Painel fotovoltaico BS72P-330W.

Fonte: Adaptado de GCL, 2016.
Tabela 7 – Especificações elétricas (STC) do modelo GCL-P6/72 310-330W.

Fonte: Adaptado de GCL, 2016.

3.1.4.3 Inversores
A empresa oferece inversores dos fabricantes Kstar e Growatt, que
atendem uma ampla faixa de potência. Todos os inversores disponíveis estão no
ANEXO D.
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3.2

DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema possui dois fatores limitantes: a área
disponível e a demanda contratada de cada UC. Visto que a área disponível do
estacionamento é bastante ampla o estudo vai considerar como fator limitante
principal a demanda contratada.

3.2.1

Inclinação, orientação e premissas
Por se tratar de um estudo preliminar,

desconsideraram-se as

irregularidades e desníveis do terreno.
O modelo de garagem treliçada considerado no estudo possui inclinação
mínima, apenas o suficiente para não acumular água e detritos. Portanto, considerase a inclinação de 0º.
Também não foi levado em consideração o sombreamento na área
causado por construções próximas ou outros possíveis obstáculos à luz.
3.2.2

Número de garagens solar

Conhecendo as especificações técnicas dos painéis fotovoltaicos e da
garagem treliçada foi possível estabelecer as relações da Tabela 8.
Tabela 8 – Potência instalada e área ocupada por garagem treliçada.

Nº de painéis
suportados

Potência de
cada painel (W)

Potência
instalada (kW)

Área ocupada
(m²)

15

330

4,95

25

Fonte: Autoria própria.

Deste modo, a Equação 1 determina o número máximo de estruturas a
serem instaladas.

𝑛=

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚

(1)
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Para o sistema a ser instalado no Estacionamento A o valor da potência
máxima é igual a demanda contratada, ou seja, 180kW. Como cada garagem possui
uma potência de 4,95kW, é possível instalar um número máximo de 36,36 garagens.
Considerando apenas números inteiros, a instalação de 36 garagens treliçadas resulta
em uma potência instalada de 178,2kW, caracterizando-se como uma minigeração.
Seguindo o mesmo raciocínio para o Estacionamento B, chega-se em 32
garagens treliçadas e uma potência de 158,4kW, também se caracterizando com uma
minigeração.

3.2.3

Número de módulos fotovoltaicos

Como cada garagem treliçada suporta 15 painéis, para o Estacionamento
A são necessário 540 painéis fotovoltaicos, já o Estacionamento B necessita de 480
painéis. Totalizando 1.020 painéis para os dois sistemas de geração.

3.2.4

Escolha dos inversores
Conhecido o valor da potência total do sistema pode-se escolher o inversor

a ser utilizado. O dimensionamento deve ser feito de maneira que o inversor não opere
por muito tempo em sobrecarga ou com potência muito abaixo da nominal (CRESESB,
2014).
O inversor é o dispositivo responsável pela conversão da energia CC,
gerada pelos módulos fotovoltaicos, para energia CA com características de operação
adequadas. No caso de SFVCR, os inversores são fabricados para operar em paralelo
com a rede elétrica (URBANETZ JR, 2013). Uma característica importante a ser
observada antes da aquisição de em um inversor é sua eficiência, que é a relação
entre a potência de saída e a potência de entrada. Normalmente os catálogos
apresentados pelos fabricantes trazem a eficiência máxima do equipamento. Porém,
a eficiência dos inversores varia de acordo com as condições de operação
(CRESESB, 2014).
Dentre os vários recursos disponíveis nos inversores, o Maximum Power
Point Tracking (MPPT) é utilizado como uma forma de aumentar a eficiência. Trata-se
de um mecanismo de controle eletrônico que mantém o módulo fotovoltaico operando
na tensão de potência máxima, maximizando a transferência de potência
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independentemente das condições de operação (CRESESB, 2014). Os inversores
conhecidos como multistring possuem múltiplas entradas independentes com MPPT,
característica que permite a conexão de diferentes arranjos e tornam esses inversores
os mais indicados para o meio urbano (CRESESB, 2014).
Como a empresa não oferta inversores com a potência nominal compatível
com a potência instalada dos dois sistemas, é necessário a utilização de mais de um
inversor para ambos os casos. Sendo assim, é preciso determinar o arranjo, também
denominado de string, com que os painéis fotovoltaicos estarão dispostos para que
forneçam a maior potência possível sem ultrapassar os limites de funcionamento dos
inversores.
O Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, organizado pelo
Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (CRESESB)
e pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), apresenta equações que
auxiliam no dimensionamento de inversores para SFVCR.
O número máximo de módulos que um inversor pode suportar pode ser
definido pela na Equação 2. Onde 𝑁º𝑚á𝑥 é o número de módulos fotovoltaicos, 𝑃𝑖𝑛𝑣 é
a potência do inversor e 𝑃𝑀 é potência do módulo escolhido anteriormente.

𝑁º𝑚á𝑥 =

𝑃𝑖𝑛𝑣
𝑃𝑀

(2)

A tensão de entrada do inversor é definida como a soma das tensões dos
módulos em série. A máxima tensão do sistema de geração ocorre na tensão de
circuito aberto do módulo fotovoltaico (𝑉𝑂𝐶 ). A Equação 3 apresenta o número máximo
de módulos em série (𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑠é𝑟𝑖𝑒 ) que podem ser conectados ao inversor. 𝑉𝑖𝑛𝑣
representa a máxima tensão CC admitida pela entrada do inversor.

𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑠é𝑟𝑖𝑒 <

𝑉𝑖𝑛𝑣
𝑉𝑂𝐶

(3)

A tensão da associação série dos módulos deve respeitar a faixa de
operação MPPT do inversor. Caso a tensão de entrada seja inferior ou superior ao
limite de tensão a eficiência do painel é diretamente afetada. Sendo assim, deve-se
determinar o número de módulos para que a tensão do arranjo fique dentro da margem
de tensão MPPT. Essa quantidade pode ser definida pela Equação 4.
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𝑉𝑖𝑛𝑣𝑀𝐼𝑁
𝑉𝑖𝑛𝑣𝑀Á𝑋
< 𝑁º𝑀𝑃𝑃𝑇 <
𝑉𝑀
𝑉𝑀

(4)

Onde 𝑁º𝑀𝑃𝑃𝑇 é o número de módulos por entrada MPPT, 𝑉𝑀 é a tensão do
módulo fotovoltaico, 𝑉𝑖𝑛𝑣𝑀𝐼𝑁 é a tensão mínima de operação MPPT e 𝑉𝑖𝑛𝑣𝑀Á𝑋 é tensão
máxima de operação MPPT.
O inversor também possui limitação em relação a sua corrente de entrada
CC. Deve-se calcular o número máximo de strings conectadas em cada entrada do
inversor para certificar-se que o valor da corrente máxima não seja ultrapassado. É
possível determinar o número máximo de módulos com o auxílio da Equação 5.

𝑁º𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 <

𝐼𝑖𝑛𝑣𝑀Á𝑋
𝐼𝑆𝐶

(5)

Onde 𝑁º𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 é o número máximo de linhas, 𝐼𝑖𝑛𝑣𝑀Á𝑋 é a corrente máxima
suportada por entrada MPPT do inversor e 𝐼𝑆𝐶 é a correte de curto-circuito do módulo
fotovoltaico.
Para o estudo em questão, dentre os inversores ofertados pela empresa,
selecionou-se aquele de maior potência, modelo KSG-60kW fabricado pela Kstar. A
escolha possibilita a utilização de um menor número de equipamentos e
consequentemente uma configuração mais viável economicamente.
O modelo escolhido, apresentado na Figura 31, possui potência CA de
saída de 60kW e três entradas MPPT. Suas especificações de entrada CC são
mostradas na Tabela 9 e seu datasheet completo está no ANEXO G.
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Figura 31 – Inversor Kstar KSG-60kW.

Fonte: Adaptado de KSART, 2017.

Tabela 9 – Especificações de entrada CC inversor KSG-60kW.

Fonte: Adaptado de KSART, 2017.

Aplicando a Equação 2, considerando as especificações dos equipamentos
selecionados, obtêm-se que
𝑁º𝑚á𝑥 = 180
é o número máximo de módulos que o inversor suporta.
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A partir da Equação 3 é possível encontrar que
𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑠é𝑟𝑖𝑒 < 21,64
é o número máximo de módulos em série que podem ser conectados ao inversor.
Através da Equação 4 determina-se um valor de
6,61 < 𝑁º𝑀𝑃𝑃𝑇 < 25,13.
Ou seja, o número de módulos em série por entrada MPPT do inversor deve estar
entre 7 e 25.
A Equação 5 mostra que
𝑁º𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 < 4,28

é o número máximo de strings por entrada o inversor. Esse resultado confirma o dado
apresentado no datasheet do inversor, que informa que é permitido até 4 strings por
MPPT.

3.2.5

Arranjo
A quantidade de módulos a serem dispostos em série e a quantidade de

strings é determinada pelos limites de operação do inversor escolhido no item anterior.
Baseando-se nessas informações foi possível determinar os arranjos para o
Estacionamento A e para o Estacionamento B.

3.2.5.1 Estacionamento A
Como o sistema possui 540 módulos, serão utilizados 3 inversores com 180
módulos por inversor. Para cada entrada MPPT foi definida a conexão de 60 módulos,
possibilitando a divisão igualitária entre as 3 entradas. O arranjo, apresentado na
Figura 32, foi definido com 20 módulos em série e 3 strings. Analisando o arranjo em
questão obtém-se os dados da Tabela 10.
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Figura 32 – Esquema de ligação entre módulos do arranjo A1, A2 e A3.

Fonte: Autoria própria.
Tabela 10 – Análise do arranjo Estacionamento A.

Configuração do arranjo
Módulos em série
20
Strings
3
Especificações do módulo fotovoltaico
Tensão de potência máxima (V)
37,8
Corrente de potência máxima (A)
8,73
Especificações do arranjo
Tensão (V)
756
Corrente (A)
26,19
Potência (W)
19799,64
Fonte: Autoria própria.

A potência de 1.9799,64W por entrada MPPT resulta em uma potência
total de 59.398,92W por inversor, próximo do valor nominal de 60kW.

3.2.5.2 Estacionamento B
O Estacionamento B possui 480 módulos, sendo 160 módulos por inversor.
Esse número não permite a divisão igualitária entre todas as entradas MPPT do
inversor. Sendo assim, é necessária a configuração de arranjos diferentes. Os
arranjos 1 e 2 foram definidos com 54 módulos, sendo 18 painéis em série e 3 strings.
O terceiro arranjo utiliza 13 módulos em série e 4 strings, totalizando 52 módulos
fotovoltaicos. A Figura 33 ilustra os arranjos 1 e 2, já a Figura 34 mostra o terceiro
arranjo. A Tabela 11 apresenta a análise de ambos os arranjos.
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Figura 33 – Esquema de ligação de módulos arranjo B1 e B2.

Fonte: Autoria própria.

Figura 34 – Esquema de ligação de módulos arranjo B3.

Fonte: Autoria própria.

Tabela 11 – Análise dos arranjos do Estacionamento B.

Configuração do arranjo 1 e 2
Módulos em série
Strings

18
3
Configuração do arranjo 3

Módulos em série
13
Strings
4
Especificações do módulo fotovoltaico
Tensão de potência máxima (V)
37,8
Corrente de potência máxima (A)
8,73
Especificações do arranjo 1 e 2
Tensão (V)
680,4
Corrente (A)
26,19
Potência (W)
17819,676
Especificações do arranjo 3
Tensão (V)
491,4
Corrente (A)
34,92
Potência (W)
17159,688
Fonte: Autoria própria.

76

A potência total por inversor é de 52.799,04W, somando a potência dos 3
inversores resulta na potência total do sistema de 158,4kW.

3.2.6

Condutores
Segundo Urbanetz Junior (2013), “admite-se uma queda de tensão máxima

de 4%, tanto no lado CC quanto no lado CA”. A Equação 6 pode ser utilizada para
auxiliar na determinação da seção mínima dos condutores.
2𝑙 × 𝐼
𝑆 =⍴×( 2
) × 100
𝑉 × ∆𝑉

(6)

Onde:
⍴ é a resistividade do condutor (Ω.mm²/m), nas instalações de sistemas
fotovoltaicos utiliza-se condutores de cobre, material que apresenta resistividade de
0,01724 Ω.mm²/m;
𝑙 é o comprimento do condutor (m);
𝐼 é a corrente pela qual o condutor está sujeito (A);
𝑉 2 é a tensão de operação CC ou CA (V);
∆𝑉 é a queda de tensão admissível.

3.2.6.1 Condutores CC
Além de respeitar a Equação 6, o cabeamento CC pode ser dimensionado
segundo a normal IEC 60364-7-712 (2017). Essa norma estabelece que o cabo deve
suportar uma corrente maior ou igual à corrente de curto-circuito dos módulos
fotovoltaicos multiplicada pelo fator 1,25, conforme a Equação 7.
𝐼𝑐𝑎𝑏𝑜 ≥ 𝐼𝑆𝐶 × 1,25

(7)

Onde 𝐼𝑐𝑎𝑏𝑜 é a corrente suportada pelo cabo e 𝐼𝑆𝐶 é a correte de curtocircuito do módulo fotovoltaico.
Para o cabeamento utilizado em instalações de sistemas fotovoltaicos é
fundamental que cabos empregados apresentem proteção contra a radiação
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ultravioleta e suportem as mais diversas condições climáticas (CRESESB, 2014). Em
geral, os fabricantes dos módulos indicam a seção dos condutores a serem utilizados.
No caso do módulo selecionado no estudo, o datasheet indica a utilização de cabos
com seção de 6mm². Com o objetivo de reduzir as perdas, devido às grandes
distâncias aplicadas no estudo, foi considerado cabos com secção de 10mm².
A empresa considerada no estudo não disponibiliza cabeamento de 10mm²
em seu portfólio. Desta forma, foi considerado cabos específicos para sistemas
fotovoltaicos da linha ProSolar FV, conforme apresentado no ANEXO H.

3.2.6.2 Condutores CA
Os condutores devem ser dimensionados de acordo com os critérios de
capacidade de corrente, queda de tensão e método de instalação conforme
estabelecido na NBR 5410.
Como toda a transmissão de potência da geração será realizada em CC,
tem-se apenas pequenos trechos de conexão em CA, para conexão do inversor ao
transformador, e do transformador ao quadro de distribuição geral. Todos estes três
equipamentos encontram-se no mesmo espaço, o que resulta interligações de pouco
mais de 1 metro de comprimento. Sendo assim, a queda de tensão é quase
inexistente, e dimensionou-se então cabos de 70mm².

3.2.7

Proteção
O Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no

Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) refere-se ao acesso ao sistema de distribuição.
O item 5.2.1 indica as proteções mínimas necessárias para o ponto de conexão de
centrais geradoras que se enquadram no conceito de micro ou minigeração
distribuída, conforme observado na Tabela 12.
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Tabela 12 – Proteções mínimas em função da potência instalada.

Fonte: ANEEL, 2017b.

Porém, para micro e minigeração, muitos inversores comerciais já possuem
incorporadas algumas das proteções listadas acima. No caso, o inversor selecionado
no estudo possui as seguintes proteções:


Proteção contra fuga de corrente (CA);



LVRT;



Proteção contra falta à terra;



Proteção contra anti-ilhamento;



Proteção de sobretensão (CC)



Proteção de sobrecarga (CC);



Proteção de sobrecarga (CA);



Proteção contra inversão de polaridade (CC).
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3.2.7.1 Caixa de junção
A caixa de junção, ou string box, são quadros elétricos que abrigam os
dispositivos de proteção que não estão presentes no inversor. Os dispositivos de
proteção comumente utilizados nesse tipo de instalação são os Dispositivos de
Proteção Contra Surtos (DPS) e disjuntores.

3.2.8

Transformador
Nos sistemas fotovoltaicos, de acordo com a faixa de potência de geração

são exigidas diversas proteções. Entre elas estão os transformadores de acoplamento
e medição.

3.2.8.1 Transformador de acoplamento

Para fazer a conexão dos inversores ao quadro de distribuição, torna-se
necessário o uso de transformadores de acoplamento, uma vez que a tensão de saída
do inversor é 380V, e a rede da concessionaria é 220V. Além disso, este
transformador também isola o sistema de geração da rede.
Para o estudo, foram considerados transformadores a seco, de 75kVA,
relação de transformação de 380/220V com tap de neutro disponível.

3.2.8.2 Transformadores de medição
Quando se conecta uma unidade geradora a um sistema de distribuição
trifásico, torna-se necessário o sincronismo entre fases. O inversor de frequência
apresentado no estudo realiza esta função, entretanto, também é necessário o uso de
transformadores de corrente. Estes transformadores já são existentes na atual
instalação da universidade, sendo assim dispensável a aquisição de novos
equipamentos.

3.2.9

Diagrama unifilar
A NTC que se refere ao acesso de micro e minigeração distribuída ao

sistema da COPEL indica os itens necessários que o projeto elétrico deve atender
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para a aprovação e liberação do sistema de geração. Dentre as solicitações presentes
no documento, encontra-se esquemas de conexão elétrica da unidade geradora ao
sistema de distribuição. Estes modelos variam de acordo com os níveis de tensão e
potência da unidade geradora.
Pelas unidades geradoras do estudo estarem conectadas a rede de
distribuição primária, ou seja, em 13,8kV, são duas as formas possíveis de conexão
ao sistema, uma em que a proteção do QDG desliga tanto o sistema de geração
quanto as cargas, e um segundo modelo, em que a proteção desliga apenas a
geração. Para o estudo apresentado, foi definido o uso do primeiro modelo citado,
conforme Figura 35.
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Figura 35 – Conexão de minigeração com potência instalada de geração de 76 a 300 kW.

Fonte: COPEL, 2014.

Baseando-se no modelo da Figura 35, foi desenvolvido o diagrama unifilar
simplificado do estudo proposto, apresentado na Figura 36.
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Figura 36 – Diagrama unifilar simplificado.

Fonte: Autoria própria.

Este modelo, da Figura 36, apresenta apenas o trecho que confere a baixa
tensão, ou seja, do QDG em diante. Nos APÊNDICES B e C é possível verificar uma
visão macro da planta de situação, apresentando além da disposição de módulos, o
trecho de média tensão.
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3.2.10 Potencial de geração
Segundo Urbanetz Junior (2013) a potência instalada de um sistema
fotovoltaico pode ser determinada pela Equação 8:

𝑃𝐹𝑉 =

𝐸×𝐺
𝐻𝑇𝑂𝑇 × 𝑃𝑅

(8)

Onde:
𝑃𝐹𝑉 é a potência instalada (Wp);
𝐸 é a energia gerada (Wh);
𝐺 é a irradiância na condição STC (1000W/m²);
𝐻𝑇𝑂𝑇 é a irradiação diária (Wh/m²);
𝑃𝑅 é a performance ratio do SFVCR.

O desempenho de um SFVCR é medido pela Performance Ratio (PR).
Essa taxa leva em consideração todas as perdas envolvidas, estabelecendo a relação
entre o desempenho real do sistema e o desempenho máximo teórico. Devido às
condições de radiação solar encontradas no Brasil é possível obter um PR entre 70 e
80% (CRESESB, 2014). Nesse estudo considerou-se um PR de 75%.
Isolando 𝐸 na Equação 8 é possível obter a energia gerada pelo sistema
em kWh.

𝐸=

𝐻𝑇𝑂𝑇 × 𝑃𝑅 × 𝑃𝐹𝑉
𝐺

(9)

A Tabela 13 mostra a estimativa de geração de energia para o
Estacionamento A considerando os dados de irradiação diária da Tabela 4 e PR igual
a 0,75. A Figura 37 ilustra a comparação entre o total gerado e o total consumido pela
UC 1.
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Tabela 13 – Estimativa de geração para o Estacionamento A.

Fonte: Autoria própria.

Figura 37 – Comparação entre a energia gerada e consumida para a UC 1.

Fonte: Autoria própria.

A Tabela 14 e a Figura 38 apresentam as mesmas informações para o
Estacionamento B e a UC 2.
Tabela 14 – Estimativa de geração para o Estacionamento B.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 38 – Comparação entre a energia gerada e consumida para a UC 2.

Fonte: Autoria própria.
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4

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA

A fim de analisar a viabilidade econômico-financeira da minigeração solar
fotovoltaica, foram calculados os indicadores payback descontado, VPL e TIR. Para a
decisão de viabilidade, foi considerado que seria necessário pelo menos um VPL nulo,
levando-se em consideração os índices de inflação (na operação e manutenção do
sistema) e reajuste anual do valor da tarifa de energia, e um payback descontado de
no mínimo 25 anos, uma vez que este é o período de vida útil dos módulos
fotovoltaicos utilizados, conforme ANEXO I. Além disso, de acordo com o fabricante,
os módulos fotovoltaicos podem sofrer uma degradação máxima de 2,5% no primeiro
ano de geração e de 0,7% nos demais anos. Por este motivo, esses percentuais foram
considerados no cálculo da estimativa de geração anual de energia ao decorrer do
período de garantia.
Na Tabela 15 estão apresentados os mais relevantes materiais,
equipamentos e despesas envolvidas na instalação do sistema fotovoltaico, assim
como suas respectivas especificações e custos. Os materiais e equipamentos foram
dimensionados anteriormente e os seus valores unitários foram retirados da tabela de
preços da empresa fornecedora, conforme ANEXO D. O custo de mão de obra foi
orçado por outra empresa do ramo fotovoltaico no valor de R$ 530.400,00, conforme
ANEXO J.
Tabela 15 – Orçamento estimado.
Equipamento
Paineis fotovoltaicos
Inversores
Condutores 6mm²
Condutores 10mm²
String box
Conector
Transformador Acoplador
Kit Estrutural
Fixação
Disjuntor 200A
Mão de Obra
TOTAL

Descrição
GCL-P6/72 330W
MPPT KSG-60kW
CONDUSPAR FLEX
CONDUSPAR FLEX
2/1-CC 32A
MACHO E FEMEA MC4
TRIF 75kVA E380 S220V
TRELIÇADO 5x5m
CONE DE CONCRETO
CVS250B3200

Marca
GCL
KSTAR
CONDUSPAR
CONDUSPAR
BENY
SOLARPRO
WISE
BALFAR SOLAR
BALFAR SOLAR
SCHNEIDER

Qnt.
1020 un
6 un
996 m
996 m
6 un
2040 un
6 un
68 un
408 un
6 un

Valor unitário
R$
636,00
R$
27.610,00
R$
5,50
R$
6,87
R$
733,00
R$
20,00
R$
9.900,00
R$
2.900,00
R$
60,00
R$
833,04

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Custo
648.720,00
165.660,00
5.478,00
6.842,52
4.398,00
40.800,00
59.400,00
197.200,00
24.480,00
4.998,24
530.400,00
1.688.376,76

Fonte: Autoria própria.

Pelos dados obtidos na Tabela 16, estima-se que o valor do investimento
inicial para execução do presente projeto seria de R$ 1.688.376,76.
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Conforme já mencionado, o valor da tarifa utilizado para os cálculos será
de R$0,487672, correspondente ao valor do horário fora de ponta da tarifa de energia
da UTFPR Campos Ecoville do mês de julho de 2018. As faturas de energia podem
ser observadas nos ANEXOS B e C. Este valor será utilizado para estimar a receita
anual que o sistema fotovoltaico iria gerar. De acordo com a Resolução Homologatória
nº 2402, de 19 de junho de 2018 (ANEEL, 2018b), o valor da tarifa aplicada ao
consumidor horosazonal verde, subgrupo A4, sofre um reajuste anual médio de
15,99%, como mostra a Tabela 16.
Tabela 16 – Reajuste anual médio da tarifa de energia para consumidor horosazonal verde A4.

Fonte: COPEL, 2018b.

É importante considerar também os custos que envolvem a operação e
manutenção do sistema fotovoltaico e seu reajuste anual. Como referência,
considerou-se o valor de 1% do valor total investido (CRESESB, 2014) e para simular
o reajuste desta despesa, utilizou-se a média da inflação no Brasil no período de 2007
a 2017 (INFLATION.EU, 2018), conforme Tabela 17.
Tabela 17 – Inflação média no Brasil no período de 2007 a 20017.
Histórico de inflação
ano
(%)
2017
2,95
2016
6,29
2015
10,67
2014
6,41
2013
5,91
2012
5,84
2011
6,5
2010
5,91
2009
4,31
2008
5,9
2007
4,46
MÉDIA
5,92%

Fonte: Autoria própria.
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Outro fator determinante para decisão de viabilidade financeira é a Taxa
Mínima de Atratividade (TMA), que corresponde ao mínimo que um investidor se
propõe a ganhar quando faz um investimento. Neste caso, considerou-se uma TMA
de 7%, um pouco acima da taxa básica de juros vigente, ou taxa SELIC, fixada em
6,5% em março deste ano (BCB, 2018).
Para determinar os indicativos de viabilidade financeira, foram calculados,
então:


Estimativa do investimento inicial, considerando os custos de materiais,
equipamentos e mão de obra;



Estimativa anual de geração de energia, considerando a degradação do
sistema fotovoltaico;



Estimativa da receita anual resultante da geração fotovoltaica, considerando a
variação do valor da tarifa de energia;



Estimativa do custo anual de operação e manutenção do sistema fotovoltaico,
considerando um reajuste de acordo com a inflação média dos últimos anos;



Os fluxos de caixa e valor presente anual, considerando um TMA superior à
taxa SELIC.
O APÊNDICE D apresenta a tabela com os cálculos do payback, VPL e TIR

realizados para o período de garantia dos módulos fotovoltaicos.
Observa-se que, para as premissas apresentadas, a partir do 6º ano após
a instalação do sistema de geração a taxa TIR passa a ser positiva e a partir do 7º
ano o VPL passam a ser positivo também. Dessa forma, o payback estimado é de 7
anos, com um VPL de R$ 153.167,00 e TIR de 9,22%. A Tabela 18 apresenta estes
resultados de forma resumida.
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Tabela 18 – Resultado resumido do cálculo do payback, VPL e TIR.

Ano
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Geração (kWh/ano)
381204,000
371673,900
369072,183
366488,677
363923,257
361375,794
358846,163
356334,240
353839,901
351363,021
348903,480

VPL
-R$ 1.688.376,76
-R$ 1.476.113,78
-R$ 1.248.980,90
-R$ 1.005.828,97
-R$ 745.421,10
-R$ 466.426,01
-R$ 167.410,75
R$ 153.167,01
R$ 496.967,36
R$ 865.777,18
R$ 1.261.519,81

TIR
-86,55%
-53,46%
-29,37%
-13,65%
-3,18%
4,05%
9,22%
13,01%
15,88%
18,08%

Fonte: Autoria própria.

No gráfico da Figura 39 é possível observar o decaimento da estimativa de
geração anual de energia decorrente da degradação dos módulos fotovoltaicos e no
gráfico da Figura 40 verifica-se o ano onde investimento se paga e começa a gerar
um fluxo de caixa acumulado positivo para o investidor, onde a taxa interna de retorno
e o valor presente líquido passam a ser positivos.
Figura 39 – Gráfico da estimativa de geração anual de energia elétrica no período de 25 anos.

390.000 kWh
380.000 kWh
370.000 kWh
360.000 kWh
350.000 kWh
340.000 kWh
330.000 kWh
320.000 kWh
310.000 kWh

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043

300.000 kWh

Fonte: Autoria própria.

90

Figura 40 – Gráfico da estimativa do VPL e TIR calculados ao decorrer do período de 25 anos.

Fonte: Autoria própria.

A partir da análise dos indicadores e levando-se em consideração que o
VPL nulo e o TIR positivo foram encontrados dentro do período de vida útil dos
módulos fotovoltaicos, considera-se que o projeto é viável financeiramente.
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5

CONCLUSÃO

O aumento da demanda de energia elétrica no Brasil e a dificuldade para
expansão de usinas hidrelétricas faz com que cresça a busca por fontes alternativas
de energia no país. Levando em consideração os malefícios que as usinas
termelétricas e nucleares trazem para o meio ambiente, as fontes renováveis, como a
energia eólica e a energia solar, podem ganhar destaque na matriz elétrica.
Os altos índices de irradiação solar em todo território tornam o Brasil um
mercado promissor para a geração fotovoltaica. Além disso, a Resolução Normativa
nº687 da ANEEL, que regulamenta a geração distribuída e o sistema de compensação
de energia, abriu o segmento de sistemas fotovoltaicos para novos projetos
residenciais, comerciais e industriais.
O estudo apresentado teve como objetivo dimensionar um SFVCR no
campus Ecoville da UTFPR. Como o campus possui duas grandes áreas de
estacionamento, observou-se nessas áreas o local ideal para a implementação do
sistema. Porém, a utilização de estruturas de fixação de solo convencionais limitaria
o espaço físico para o estacionamento e circulação de veículos. Por isso, viu-se o
solar carport como uma possibilidade de otimização do espaço. Essa estrutura permite
a fixação dos painéis fotovoltaicos e o abrigo de veículos sob os painéis.
Um dos fatores determinantes para o dimensionamento de um sistema
fotovoltaico é o índice de irradiação solar no local de instalação. Com os dados
coletados concluiu-se que Curitiba, cidade de realização do estudo, possui ótimas
condições para geração fotovoltaica. Apesar de estar situada na região Sul do Brasil
(região que apresenta os menores índices de irradiação solar entre as regiões
brasileiras), o município de Curitiba apresenta melhores índices de irradiação do que
a Alemanha, um dos países com a maior capacidade instalada em SFVCR.
Outro item a ser analisado antes da instalação de um sistema fotovoltaico
é o perfil de consumo da UC. Essa análise foi realizada através das faturas de energia
elétrica do campus, disponibilizada pelo Departamento de Serviços Gerais (DESEG)
da UTFPR. Conforme estabelecido na Resolução Normativa nº687 da ANEEL, a
potência de geração de um sistema fica limitado à demanda contratada pela UC.
Deste modo, a demanda foi o maior limitador do dimensionamento do sistema.
O campus Ecoville é dividido em dois terrenos que são cortados por uma
rua, consequentemente existem duas UCs. Devido a esse fato, para facilitar as
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conexões com a rede, preferiu-se instalar dois sistemas de geração distintos.
Constituindo dois estacionamentos fotovoltaicos com potência instalada referente a
demanda contratada da sua UC.
Para elaboração deste estudo foi necessário fazer uma pesquisa de
mercado sobre possíveis fornecedores dos equipamentos requeridos, visto que é
preciso levantar os custos e obter as especificações técnicas dos dispositivos para a
realização de um estudo dessa natureza. Porém, após o contato com empresas do
ramo, muitas não se apresentam solícitas. Fato que restringiu as opções para a
seleção dos equipamentos.
Após a consideração de todos os fatores citados anteriormente foi realizado
o dimensionamento dos principais componentes do sistema fotovoltaico. O que
corresponde ao dimensionamento do arranjo fotovoltaico, estrutura de fixação,
inversores, condutores, proteções e transformadores. Com todos os equipamentos
especificados foi possível estabelecer a estimativa de geração de energia elétrica.
Posteriormente, foi realizado o cálculo dos indicadores de viabilidade econômica
levando em consideração o custo de implantação e a perspectiva de economia do
sistema.
O estudo resultou em dois sistemas fotovoltaicos com estimativa total de
geração de aproximadamente 381.204 kWh/ano, com um investimento inicial de R$
1.688.376,76. A análise econômica apresentou um retorno do projeto em 7 anos, que
é considerado satisfatório para este tipo de empreendimento. A TIR no vigésimo
quinto ano foi de 27,14%, valor muito superior a TMA considerada.
Considerando a vida útil do sistema (25 anos) e a degradação anual dos
módulos fotovoltaicos (2,50% no primeiro ano e 0,70% nos anos subsequentes)
estima-se uma geração total de 8.932.857,61 kWh. A somatória do investimento inicial
e custos de operação e manutenção do sistema durante os 25 anos totaliza R$
2.614.696,43. Com esses dados é possível estabelecer um valor de R$ 0,2927 por
kWh gerado, valor bem abaixo da tarifa cobrada pela concessionária.
Vale salientar que alguns aspectos que podem influenciar na análise
econômica não foram ponderados neste estudo. Foram desconsideradas as
condições de sombreamento dos módulos, fator que prejudica diretamente a geração
de energia. Outro item que foi omitido foram os custos relacionados a pavimentação
e regularização das áreas do estacionamento. Porém, a bandeira tarifária verde foi
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tomada como base para os cálculos. A operação do sistema em bandeira amarela ou
vermelha se traduz em uma redução do tempo de payback do sistema.
Por fim, conclui-se que a implantação do projeto proposto é viável
tecnicamente e economicamente. Sua instalação poderia trazer muitos benefícios
para universidade. A economia nas faturas de energia elétrica poderia ser investida
em melhorias no campus, como por exemplo reformas dos laboratórios e compra de
novos equipamentos que possam contribuir para o ensino. Além disso, a UTFPR não
ficaria tão suscetível a problemas de continuidade e de qualidade de energia.
Para trabalhos futuros, é sugerida a elaboração de um novo estudo de
viabilidade considerando como fator limitante a área disponível dos estacionamentos.
Incrementando a demanda contratada junto a concessionária com o objetivo de
aumentar a potência instalada do SFVCR. Além disso, sugere-se o desenvolvimento
de outros projetos de implantação de energias renováveis em mais pontos do campus
Ecoville ou no novo campus Neoville UTFPR.
A busca por referências e as dificuldades encontradas para a elaboração
deste trabalho representou um grande crescimento profissional, contribuindo para a
formação acadêmica. Possibilitou, também, o ganho de conhecimentos necessários
para o dimensionamento de um SVFCR, o que se apresenta atualmente como um
mercado emergente para atuação do engenheiro eletricista.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Principais normas.


NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

A NBR 5410, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) em 2004, válida a partir de 2005 e sob revisão de 2018, é a norma que delimita
as condições apropriadas para o funcionamento adequado das instalações elétricas
de baixa tensão (até 1000 V em CA, não ultrapassando uma frequência de 400 Hz,
ou 1500 V em CC), segurança de pessoas e animais e a conservação dos bens
(ABNT, 2004).


NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV

Publicada pela primeira vez em 2004, depois de passar por uma consulta
nacional em 2003 e tendo sua edição mais recente emitida em 2005. A NBR 14039
teve sua origem na necessidade de atualização da antiga norma “NB 79 – Execução
de instalações elétricas de alta tensão” que abrangia as instalações na faixa de tensão
de 0,6 a 15 kV, e que vigorou até 1996. Para adequar-se aos critérios internacionais
de segurança das instalações e de seus usuários, a NBR 14039 foi baseada na norma
francesa NFC 13-200:1987 e seguiu a mesma estrutura da norma NBR 5410 (ABNT,
2005).


NBR 5419 - Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas

A normal NBR 5419, elaborada pela ABNT e publicada no ano de 2015,
substitui a antiga NBR 5419:2004. Por sua vez, a nova NBR 5419 foi elaborada em
quatro partes, sendo elas: Parte 1: Princípios Gerais (ABNT, 2005a), Parte 2:
Gerenciamento de Risco (ABNT, 2005b); Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos
à vida (ABNT, 2005c) e Parte 4: Sistemas Elétricos e Eletrônicos Internos na Estrutura
(ABNT, 2015d).

101



NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Escrita pelo Ministério do Trabalho (MTB), em 1978, e tendo a última
revisão publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), a norma
regulamentadora NR 10 estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a
segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em
instalações elétricas e serviços com eletricidade.
A NR 10, tem dentro de sua aplicação as fases de geração, transmissão,
distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem,
operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas
suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos
órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais
cabíveis (MTPS, 2016a).


NR 35 - Trabalho em Altura

Elaborada no ano de 2012, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT)
posteriormente atualizada em 2016 pelo MTB, estabelece os requisitos mínimos e as
medidas de proteção para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores
envolvidos direta ou indiretamente com as atividades do trabalho realizado em altura
(MTPS, 2016b).
A critério de norma, considera-se trabalho em altura qualquer atividade
executada acima de dois metros do nível inferior, e que haja risco de queda (MTPS,
2016b).


NR 33 - Trabalho em Espaço Confinado
De autoria do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2006 e revisada em

2013, a NR 33 estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços
confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos
existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos
trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços. (MTPS, 2013)
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Espaço confinado é considerado qualquer área ou ambiente não projetado
para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja
ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir
a deficiência ou enriquecimento de oxigênio (MTPS, 2013).


NBR 16274 - Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede – Requisitos,
Documentação, Ensaios de Comissionamento, Inspeção e Avaliação de
Desempenho
Publicada em 2014, a norma publicada pela ABNT, afirma que “sistemas

fotovoltaicos conectados à rede têm vida útil de duas a três décadas, com manutenção
e/ou modificação em alguns momentos ao longo deste período”, e que o sistema pode
sofrer variações no decorrer desse tempo, como por exemplo, de posicionamento
quando construções nas imediações do arranjo fotovoltaico.
Em resumo, esta norma possui três focos principais:
a) requisitos de documentação (Seção 4) – Esta seção detalha as
informações mínimas que devem estar presentes na documentação fornecida após a
instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede;
b) verificação (Seção 5) – Esta seção indica a informação mínima que deve
ser fornecida após a verificação inicial (ou periódica) de um sistema. Inclui os
requisitos mínimos para a inspeção e os ensaios de comissionamento;
c) avaliação de desempenho (Seção 10) – Esta seção detalha os
procedimentos mínimos necessários para avaliar o desempenho de um sistema
fotovoltaico conectado à rede após o início de sua operação.


NBR 16150 - Sistemas Fotovoltaicos – Características da Interface de Conexão
com a Rede Elétrica de Distribuição – Procedimentos de Ensaio de
Conformidade
Publicada pela ABNT em 2013, “esta norma especifica os procedimentos

de ensaio para verificar se os equipamentos utilizados na interface de conexão entre
o sistema fotovoltaico e a rede de distribuição de energia estão em conformidade com
os requisitos da ABNT NBR 16149”.
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Esta norma se aplica aos conversores estáticos monofásicos ou polifásicos
utilizados em sistemas fotovoltaicos de conexão à rede elétrica, conhecidos como
inversores de frequência de conexão à rede e, aos outros componentes utilizados na
interface de conexão entre o sistema fotovoltaico e a rede de distribuição de energia
(ABNT, 2013b).


NBR 10899 - Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia

Elaborada em 2013, esta norma apenas especifica os termos técnicos
relativos à conversão fotovoltaica de energia radiante solar em energia elétrica (ABNT,
2013a).


NBR 16280 - Reforma em Edificações – Sistema de Gestão de Reformas

Com a publicação realizada em 2015, esta norma estabelece os requisitos
para os sistemas de gestão de controle de processos, projetos, execução e
segurança, incluindo meios principalmente para:
a) prevenções de perda de desempenho decorrente das ações de
intervenção gerais ou pontuais nos sistemas, elementos ou componentes da
edificação;
b) planejamento, projetos e análises técnicas de implicações da reforma na
edificação;
c) alteração das características originais da edificação ou de suas funções;
d) descrição das características da execução das obras de reforma;
e) segurança da edificação, do entorno e de seus usuários;
f) registro documental da situação da edificação, antes da reforma, dos
procedimentos utilizados e do pós-obra de reforma;
g) supervisão técnica dos processos e das obras.
Esta norma se aplica, exclusivamente, às reformas de edificações.


Portaria IMETRO nº 04/2011 e nº 357/2014

A Portaria nº 04/11 do INMETRO (2011) tem como objetivo a necessidade
de zelar pela eficiência energética, estabelecer requisitos mínimos de desempenho e
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segurança e estabelecer regras equânimes e de conhecimento público para os
segmentos de fabricação, importação e comercialização de sistemas e equipamentos
para energia fotovoltaica.
Para âmbito de etiquetagem, que comprova o atendimento aos requisitos
de qualidade, a portaria nº 04/11 do INMETRO (2011) aplica-se a: módulo fotovoltaico,
controlador de carga e descarga de baterias, inversores para sistemas autônomos ou
conectados à rede de até 10kW (portaria nº 357/14 substitui o texto relacionado a
inversores presente na portaria nº 04/11) e baterias.
Juntamente a portaria 04/2011, encontra-se os anexos que correspondem
cada um a um dos equipamentos do sistema fotovoltaico, onde possui o detalhamento
de normas NBR e IEC a serem seguidas e metodologias para a realização dos ensaios
de certificação. Os anexos referentes aos equipamentos são:


ANEXO I - MÓDULOS FOTOVOLTAICOS



ANEXO II - CONTROLADORES DE CARGA E DESCARGA



ANEXO III - parte 1 – INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
AUTÔNOMOS



ANEXO III – parte 2 – INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
CONECTADOS À REDE



ANEXO IV- BATERIAS
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APÊNDICE B – Planta Situação Unidade A.
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APÊNDICE C - Planta Situação Unidade B.

107

APÊNDICE D – Planilha de cálculo do payback, VPL e TIR.

108

ANEXOS
ANEXO A – Solicitação de acesso.
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ANEXO B – Fatura de energia elétrica unidade consumidora 1.
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ANEXO C – Fatura de energia elétrica unidade consumidora 2.
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ANEXO D – Tabela de preços e equipamentos.
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ANEXO E – Datasheet do painel fotovoltaico BS72P-330W.
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ANEXO F – Datasheet do painel fotovoltaico GCL-P6/72 310-330W.

115

116

ANEXO G – Datasheet do inversor KSG-60kW.
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ANEXO H – Datasheet condutor Conduspar.
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ANEXO I – Termo de garantia dos módulos fotovoltaicos GCL.
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ANEXO J – Orçamento de mão de obra.

