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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma metodologia para dimensionamento de um sistema de 

microgeração solar fotovoltaico conectado à rede elétrica e a análise da viabilidade 

econômica da instalação. A despeito das vantagens ambientais, a questão financeira 

é muito relevante para todo o processo de implementação desse tipo de sistema. No 

Brasil, o maior incentivo às fontes renováveis de energia, dentre elas a microgeração 

solar fotovoltaica, provém do Sistema de Compensação, em que é possível 

compensar o consumo de eletricidade, ou seja, reduzir a fatura de energia elétrica.  

Palavras-Chave: Energia Solar, Dimensionamento Solar Fotovoltaico, Critério 

Econômico, Viabilidade Econômica. 



 

 

ABSTRACT 

This work presents a methodology for designing a photovoltaic solar microgeneration 

system connected to the grid and an analysis over the installation economic viability. 

Concerning the environmental advantages, financial matters is very relevant for 

implementing this system. In Brazil, the biggest incentive for renewable energy 

sources, including photovoltaic micro generation, comes from the “Clearing System”, 

where you can offset the electrical consumption and therefore reduce the electricity 

bill. 

Keywords: Solar Energy, Design Solar Photovoltaic, Criterion Economic, Feasibility 

Economic
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1. Introdução 
 

A geração solar fotovoltaica, possibilita cada unidade consumidora se torne 

uma unidade de produção elétrica em potencial, capaz de abastecer total ou 

parcialmente sua própria demanda. Dessa forma, os sistemas solares fotovoltaicos 

podem contribuir com o setor elétrico, injetando energia elétrica na rede, bem como 

o consumidor, que poderá reduzir o valor da conta da concessionária e recuperar o 

investimento em um prazo atrativo. 

1.1  Objetivo 

O objetivo principal dessa monografia, é apresentar uma metodologia para o 

dimensionamento de microgeração solar fotovoltaico, conectado a rede. Os objetivos 

específicos são o dimensionamento de uma instalação de microgeração em um 

Templo Religioso, e de uma residência, ambos situados na cidade de Juiz de Fora - 

MG e bem como o estudo de viabilidade econômica em cada uma dessas 

instalações. 

1.2 Motivação  

O aproveitamento da energia gerada pelo Sol, tanto como fonte de calor 

quanto de luz, é muito promissor para prover toda a energia requerida em termos de 

eletricidade. No Brasil, a principal fonte de eletricidade é renovável e provem de 

usinas hidrelétricas. No entanto, em períodos prolongados de escassez de chuva, há 

um grande risco de racionamento de eletricidade, que está relacionado ao menor 

reservatório das barragens das usinas atuais. Uma das soluções a este desafio que 

vem sendo adotada é a diversificação da matriz energética, em especial com 

geradoras eólicas e usinas termoelétricas. Durante muito tempo, a energia solar 

fotovoltaica recebeu poucos investimentos e incentivos, devido ao seu alto valor de 

investimento, baixa eficiência, regulamentação desestimuladora e risco de 

desorganização econômica das concessionárias de eletricidade.  
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Em virtude do desenvolvimento tecnológico e redução de custos dos painéis 

solares fotovoltaicos, este tipo de tecnologia está amplamente difundida em diversos 

países como, por exemplo, Alemanha, Espanha, China. Houve uma grande 

evolução no Brasil, principalmente após a resolução normativa nº 482, de 17 de abril 

de 2012, da ANEEL, que apresenta melhores condições para fontes incentivas de 

energia, dentre elas, a energia solar. E ainda, graças à crise hídrica atual, o governo 

vem adotando medidas para estimular a instalação de micro e minigeradores solares 

fotovoltaicos. 

O Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede Elétrica (SFCR), possuiu 

vantagem de não necessitar acumuladores de energia, o que diminuiu drasticamente 

o seu valor e também apresenta baixo custo de manutenção.  

1.3     Sistema Fotovoltaico Conectado a Rede no Brasil 

No Brasil, o crescimento da geração solar fotovoltaica tem sido favorecido e 

impulsionado graças à iniciativa da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, 

por meio da Resolução Normativa 482 de 17/04/2012. Esse documento permite 

micro e minigeração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, com sistemas 

de geração distribuída conectados a redes elétricas de baixa tensão. Em outras 

palavras, estabelece que clientes residenciais, comerciais e industriais podem 

instalar painéis solares fotovoltaicos e deduzir essa produção de suas contas de 

energia. 

1.3.1 Classificação dos SFCR 

De acordo å RN 482/2012, um sistema conectado a rede é classificado de 

acordo com a potência pico do arranjo: 

• Microgeração distribuída: sistema solar fotovoltaico com potência de pico 

menor ou igual a 100kWp 
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• Minigeração distribuída: sistema solar fotovoltaico com potência de pico 

maior que 100kWp e menor que 1MWp 

Os dois tipos de sistema não necessitam de concessão especial para 

implementação e operação, pois não são classificadas como usinas solares 

fotovoltaicas, mas na verdade, enquadrando-se no sistema de Compensação de 

Energia Elétrica, em que a unidade consumidora tem o direito de gerar parte da 

energia elétrica que consome. 

1.3.2 Sistema de Compensação 

 Na RN 482/2012, está descrito que no Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica, o consumidor pagará na sua fatura apenas a diferença entre consumo e a 

autogeração. Vale ressaltar que neste sistema, ainda é necessário o pagamento dos 

custos de disponibilidade da rede elétrica, taxas de iluminação públicas e impostos 

no caso do grupo de baixa tensão (grupo B). Para consumidores do sistema de 

media tensão (grupo A), também será cobrado a demanda contratada. 

Além disso, só é compensado o valor de energia elétrica ativa. No final do 

ciclo de faturamento, se houver excedente de energia, este será armazenado, 

podendo ser utilizados nos meses seguintes, em um prazo de 36 meses. Após este 

período, os créditos são descartados. A energia excedente, pode ser utilizada em 

outros imóveis do mesmo titular, se atendido pela mesma concessionária. 

2. Dimensionamento do Microgerador 
No diagrama mostrado na figura 1, é apresentado a sequência de etapas 

organizados na estrutura de um fluxograma, proposta nesta monografia para 

dimensionar um Microgerador Solar Fotovoltaico Conectado à Rede Elétrica. São 

quatro etapas: prospecção, dimensionamento, instalação e comissionamento. 
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Figura 1 – Fluxograma do dimensionamento de um SFCR 

2.1 Prospecção 

Nesta primeira etapa deverá ser levantada as principais informações 

relacionadas ao Consumo Diário de Energia, Características Construtivas do Imóvel 

e Localização, conforme previsto na etapa inicial do fluxograma. Essas informações 

servirão de base para o cálculo do dimensionamento do microgerador. Um erro ou a 

falta de algum dado pode comprometer a confiabilidade dos resultados. As principais 

informações necessárias serão discutidas a seguir, com o objetivo de aprimorar a 

compreensão.    
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2.1.1  Consumo Diário de Energia 

A estimativa da quantidade de energia que deverá ser produzida pelo 

microgerador em uma unidade para compensação de energia é a primeira 

informação básica a se determinar. Para tal é averiguado o consumo de eletricidade 

na fatura de energia do local a ser instalado, em um período superior ou igual a 12 

meses. De posse destes valores, é possível analisar a variação do consumo, de 

acordo com cada época do ano.  

É importante  recordar que qualquer concessionária distribuidora de energia 

exige o pagamento do custo de disponibilidade da rede elétrica. O consumo mínimo 

de energia varia de acordo com tipo de ligação, a saber: monofásica – 30 kWh, 

bifásica – 50 kWh e trifásica – 100 kWh (www.cemig.com.br/pt-

br/atendimento/Paginas/valores_de_tarifa_e_servicos). Isso significa dizer que em 

nenhuma hipótese o consumidor deixará de pagar integralmente o valor do consumo 

mínimo da fatura de energia. Os valores cobrados pela CEMIG estão descritos na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Valores de custo de disponibilidade retirados o site da CEMIG 

Custo de disponibilidade do Sistema  (valores mínimos cobráveis) 
Monofásica Bifásico Trifásica 

Consumo de 0 a 

30 kWh 
Consumo de 0 a 

50 kWh 
Consumo de 0 a 

90 kWh 
Consumo de 91 a 

100 kWh 
R$ 13,32  R$ 22,21  R$ 44,42  R$ 64,61  

 

Em geral, o consumo médio de energia elétrica é diretamente utilizado para o 

dimensionamento do sistema. O consumo diário (Cdiário) representa a relação entre o 

consumo mensal médio, deduzido ou não o consumo mínimo, pelo período de trinta 

dias. É necessária uma análise econômica criteriosa, que leve em consideração a 

tarifação mínima, para garantir o retorno do investimento no menor prazo possível.  
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2.1.2 Características Construtivas do Imóvel 

A área disponível para instalação do arranjo de painéis solares fotovoltaicos é 

uma informação essencial, pois pode comprometer a quantidade de painéis a serem 

instalados no local. Também devem ser previstos possível espaçamento entre os 

painéis, estruturas para fixação dos painéis, passagem de cabeamento, abrigo dos 

conversores estáticos de potência (inversores de frequência), dispositivos de 

proteção e de medição. 

Um aspecto interessante pode ser o aproveitamento dos painéis como um 

elemento construtivo da edificação, sendo incorporados de diversas formas: sobre 

telhados e coberturas ou em fachadas verticais. É possível também utilizá-los como 

elementos sombreados de janelas, de corredores e cobertura de estacionamento. 

Há diversas formas de integração arquitetônica dos painéis fotovoltaicos, ficando à 

escolha do interessado. 

Um aspecto importante responsável pela redução da produção do 

microgerador é o sombreamento dos painéis. Pode haver uma redução anual de 5% 

a 10% de produção de energia (ZILLES et al.,2012). O sombreamento é usualmente 

classificado como temporário, por consequências da localização e pela própria 

edificação (ZILLES et al.,2012). 

O sombreamento temporário é resultado da presença de folhas, dejetos de 

animais, dentre outros tipos de sujeiras. Depósitos de fuligem e folhas sobre os 

painéis podem gerar sombras de maior permanência. A permanência destas será 

menor quanto melhor for a limpeza do gerador, que pode ocorrer pela lavagem pela 

água da chuva ou limpeza periódica dos painéis. Uma inclinação mínima de 12° 

possibilita uma limpeza adequada pela chuva e quanto maior a inclinação, maior a 

velocidade de escorrimento da água aumenta e mais eficiente esse processo de 

limpeza. Em caso de grande acúmulo de sujeiras ou em períodos prolongados de 

estiagem, é indicado a utilização de água corrente e um produto suave de limpeza 

sobre a superfície do painel. 
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O sombreamento em consequência da localização é resultado de elementos 

no entorno do local da instalação. Prédios vizinhos, montanhas e árvores podem 

sombrear os painéis em determinada época do dia ou do ano, gerando diminuição 

na energia produzida. 

O sombreamento produzido pelo próprio edifício ou sombras constantes são 

resultados de interferências da própria edificação como, por exemplo:  chaminés, 

antenas, para-raios, saliências do telhado e da fachada, etc. Alguns sombreamentos 

podem ser evitados, deslocando o microgerador ou o objeto causador. 

2.1.3   Localização  

A radiação solar é a energia proveniente do Sol. Ela será transformada em 

corrente elétrica por intermédio dos painéis solares fotovoltaicos. O aproveitamento 

dessa radiação em eletricidade varia ao longo do ano e de acordo com a localização 

geográfica, estação do ano, inclinação dos painéis e outros fatores. 

As informações de endereço, latitude e longitude do local onde será instalado 

o microgerador devem ser conhecidas, para identificar a radiação do local. De 

maneira simples, o aplicativo computacional “Google Maps” possibilita coletar esses 

dados. 

A orientação dos painéis leva em consideração a orientação horizontal, ou 

seja, se estão voltados ao norte, sul, leste ou oeste. No Brasil, assim como em todos 

os locais situados ao sul do Equador, os geradores solares fotovoltaicos devem ser 

orientados ao norte, para maximizar a energia coletada ao longo do ano. 

A inclinação dos painéis está relacionada com o ângulo em relação à 

horizontal e geralmente pode ser considerada ótima quando possuir valor próximo 

ao da latitude local. O cálculo da inclinação pode ser realizado através de uma 

formula matemática e da radiação por meio do “Atlas Brasileiro de Energia Solar”, 

que informa a radiação em todo Brasil. No entanto, o software gratuito RADIASOL2, 

disponível no endereço http://www.solar.ufrgs.br/#softwares, possibilita verificar a 

intensidade da radiação solar em superfícies inclinadas. 
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Desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o RADIASOL 

possui uma interface muito simples e de fácil manuseio. Inserindo os dados da 

localização (já obtidos anteriormente), latitude e longitude, o software gera a 

radiação e o melhor angulo de inclinação dos painéis para aquele local. 

Outra opção é o CRESESB (Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio Brito), que também fornece os valores ótimos de inclinação e a radiação do 

local, disponível em http://www.cresesb.cepel.br/.  

2.2 Dimensionamento 

2.2.1   HSP – Horas de Sol Pleno 

As Horas de Sol Pleno (HSP) é definida como o intervalo de tempo, em horas, 

em que se concentraria, ao longo do dia, uma hipotética radiância solar constante de 

1000 W/m2. 

De acordo com o CRESESB, a taxa diária de insolação média anual para 

região de Juiz de Fora é 4,33 kW/m2. Isso quer dizer que a quantidade de radiação 

solar recebida é equivalente a um dia que tem 4,33 horas de incidência solar a 1000 

W/m2 (máxima radiação solar) e o resto do dia totalmente escuro, ou simplesmente, 

4,33 HSP.      

2.2.2   Potência Mínima do Inversor 

           O conversor estático CC-CA de potência para aplicações solares 

fotovoltaicas, comercialmente denominado de inversor solar, é um dispositivo 

eletrônico que condiciona a eletricidade em corrente contínua dos painéis em 

corrente alternada na mesma frequência e fase da rede elétrica. É importante 

verificar que o equipamento está certificado pelo INMETRO. ABNT NBR 16149:2013 

- estabelece as recomendações específicas para a interface de conexão entre os 

sistemas fotovoltaicos e a rede de distribuição de energia elétrica e estabelece seus 

requisitos. ABNT NBR 16150:2013 - especifica os procedimentos de ensaio para 

verificar se os equipamentos utilizados na interface de conexão entre o sistema 
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fotovoltaico e a rede de distribuição de energia estão em conformidade com os 

requisitos da ABNT NBR 16149. ABNT NBR IEC 62116:2012   fornece um 

procedimento de ensaio para avaliar o desempenho das medidas de prevenção de 

ilhamento utilizadas em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (SFCR). 

Para dimensionar o inversor, deve-se levar em consideração o consumo de 

energia diário (Cdiário) local e a quantidade de Horas de Sol Pleno (HSP). Além disso, 

faz-se necessário conhecer, ou estimar, a eficiência dos diversos componentes e 

perdas do sistema - painéis, inversores, cabos, sombreamentos. Neste trabalho, 

será estipulada uma eficiência global de 85%. 

A potência mínima do inversor, que também pode ser considerada a potência 

mínima do microgerador, é definida por : 

 

 
P!"#$%&'% >

C!"á!"#
HSP  ×η!"#$%&'#&()"×η!"#$%&×η!"#$%&'%×η!"#$%  

 (1) 

 

2.2.3   Quantidade de Painéis 

A quantidade de painéis utilizados (Npaineis) varia em função da potência de 

cada painel (Ppainel). Em virtude do custo unitário e da área utilizada, é recomendável 

a utilização de painéis comerciais de maior potência. Atualmente, no mercado 

nacional está disponível para venda em comércio eletrônico modelos com potência 

de 255 Wp. Desta maneira, a quantidade de painéis pode ser calculada por: 

 
N!"#$%#& =

P!"#$%&'%
P!"#$%&

 (2) 
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2.2.4   Arranjo dos painéis 

De acordo com o previsto, a potência do inversor deve ser superior à do 

conjunto de painéis. Os painéis podem ser associados em série, formando cadeias 

ou strings. A tensão terminal da cadeia de painéis consiste na soma da tensão de 

cada painel.  A tensão de circuito aberto da cadeia de painéis deve ser inferior à 

máxima tensão suportada pelo inversor. As cadeias de painéis podem ser 

combinadas em paralelo, formando arranjos solares. Neste caso, a corrente do 

arranjo corresponde à soma das correntes de cada cadeia de painéis. A corrente de 

curto-circuito do arranjo deve ser inferior à capacidade de máxima corrente do 

inversor. E ainda, como uma cadeia de painéis pode apresentar tensão diferente da 

outra por motivos construtivos ou sombreamento, é necessário inserir um diodo de 

potência para evitar a circulação de corrente reversa nos painéis. 

A quantidade de painéis em série (Nsérie) deve ser correspondente ao menor 

valor inteiro da relação entre a tensão máxima do inversor e a tensão total de circuito 

aberto (VOC_painel) dos painéis conectados em série, conforme descrito na equação 

(3). 

 
N!é#$% =

V!"#
V!"_!"#$%&

   (3) 

Pode ser necessário reduzir a quantidade de painéis em série para formar 

arranjos convenientes, ou seja, reduzir a quantidade de painéis nas cadeias para 

depois os conectar em paralelo. No entanto, é importante garantir uma quantidade 

mínima de painéis conectados em série alcançar a tensão mínima de rastreamento 

MPPT do inversor. A quantidade máxima de cadeia de painéis em paralelo (Nparalelo) 

pode ser calculado pelo menor valor inteiro da relação entre a capacidade de 

corrente do inversor (Iinv) e a corrente de curto-circuito (ISC_paineis) da cadeia de 

painéis.  

 
N!"#"$%$& =

I!"#
I!"_!"#$%#&

 (4) 
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2.2.5   Critério Econômico 

Depois dos cálculos da quantidade de painéis e da potência do inversor, é 

necessário avaliar se realmente estes apresentam seus valores otimizados. Neste 

caso é construída uma tabela com os valores de consumo e geração de energia, 

total compensado e valor pago mensal. Este procedimento permite avaliar o custo e 

o retorno financeiro do investimento. Se necessário, a potência do inversor e a 

quantidade de painéis devem ser ajustadas para tornar o investimento mais atrativo 

economicamente. 

2.3   Instalação Elétrica 

O projeto da instalação elétrica para integrar o microgerador, nova ou 

reforma, deve ser realizada por profissional capacitado e habilitado para atuar na 

área da eletricidade, ou seja, deve haver um responsável técnico para emitir a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e solicitar a aprovação do projeto na 

concessionária de energia local. O processo de dimensionamento de condutores e 

dispositivos de proteção deve estar de acordo com a ABNT NBR 5410:2004 - 

Instalações elétricas de baixa tensão. Existem bons livros que ensinam a projetar 

instalações elétricas e, por esse motivo, não será discutido em detalhes nesta 

monografia. É importante observar as legislações da concessionária local (vide 

figura 2), código de obras do município e as normas específicas para 

microgeração. A título de exemplo, a CEMIG exige o preenchimento de um 

“Formulário Geração Distribuída: Fotovoltaicas”, (OLIVEIRA,2014) em que 

devem ser preenchidas informações referentes ao microgerador.   
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Figura 2 – Inicio do formulário de informações básicas da Geração Distribuída  
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2.3.1  Condutores 

O processo de dimensionamento dos condutores do circuito resulta na 

determinação da seção padronizada (bitola) da fiação do circuito, de modo a garantir 

que a corrente calculada possa passar pelos cabos por um tempo ilimitado, sem que 

ocorra superaquecimento.  

É recomendável posicionar adequadamente os equipamentos do 

microgerador. Por exemplo, diminuir a distância entre os painéis e o inversor, a fim 

de reduzir a o comprimento dos cabos elétricos que transportam energia em 

corrente contínua. Da mesma maneira, também diminuir a distância entre o inversor 

e Quadro de Distribuição de Energia. A redução do comprimento resulta 

simultaneamente em menor custo de aquisição e redução perdas ôhmicas de 

energia nos cabos.  

2.3.2 Proteção  

Os principais equipamentos necessários para a proteção do microgerador 

solar fotovoltaico são: 

• Disjuntor termomagnético:  protege os equipamentos e condutores elétricos 

de danos provocados por curtos-circuitos e sobrecargas elétricas; 

• Dispositivo Proteção Contra Surto (DPS): destinados à proteção de 

instalações elétricas contra efeitos diretos e indiretos de descargas atmosféricas. 

Deve ser instalado um DPS CC antes do inversor e um DPS CA após o inversor. 

• Dispositivo Seccionador Visível: Tem como função principal ser utilizado 

como chave de manobra, para quando for necessário desconectar manualmente o 

microgerador da rede elétrica. 

2.3.3 Medidor de Energia 

O sistema de medição deve atender às especificações idênticas às exigidas 
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das demais unidades consumidoras conectadas no mesmo nível de tensão da 

central geradora, dotada adicionalmente de funcionalidade que permita medição 

bidirecional de energia elétrica (medição de consumo e de geração). Em relação às 

instalações em baixa tensão, a medição bidirecional pode ser realizada por meio de 

dois medidores unidirecionais – um para aferir o consumo e o outro a geração de 

energia (PINHO,2014). 

 

Os custos relativos às adequações necessárias do sistema de medição para 

implantação do sistema de compensação de energia elétrica são de 

responsabilidade do acessante, devendo ser ressarcidos à distribuidora acessada. 

Após a adequação do sistema de medição, contudo, será da distribuidora a 

responsabilidade pela sua operação e manutenção, inclusive de eventuais custos de 

substituição ou adequação. 

2.4 Comissionamento da instalação  

O objetivo do comissionamento é garantir que o microgerador opere em 

condições satisfatórias em pleno funcionamento, de acordo com as normas de 

regulamentação e especificações do projeto. 

As etapas e procedimentos do comissionamento do microgerador podem ser 

resumidas no diagrama apresentado na figura a seguir (OLIVEIRA,2014). 

Figura 3 – Diagrama de etapas e procedimentos do comissionamento 
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3.Estudo de Caso 
O objetivo dessa seção é ilustrar a aplicação da metodologia de 

dimensionamento do sistema microgerador solar fotovoltaico conectado a rede 

elétrica. Serão estudados duas instalações na cidade de Juiz de Fora – MG. O caso 

1 se refere a um Templo Religioso e o caso 2 a uma residência. 

3.1 CASO 1 – Templo Religioso 

3.1.1 Dados do Local 

O local se enquadra na classe "Comercial Trifásico" e subclasse "Templos 

Religiosos". A tabela 2 apresenta o consumo de energia elétrica referente ao período  

dos últimos doze meses: 

Tabela 2 - Consumo de Energia nos últimos 12 meses 

Mês Consumo (kWh) 

Abril/15 1094 

Março/15 1004 

Fevereiro/15 979 

Janeiro/15 712 

Dezembro/14 1010 

Novembro/14 1010 

Outubro/14 1996 

Setembro/14 1214 

Agosto/14 2335 

Julho/14 3008 

Junho/14 2248 

Maio/14 1830 

Média total 1527 

Média diária 50,9 
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O local disponível para a instalação dos painéis será no telhado, que possui 

uma dimensão apresenta uma área de 120m² e está representado na figura abaixo : 

Figura 4 - Local da instalação do sistema 

Segundo dados do CRESESB (www.cresesb.cepel.br/index.php#data) o valor 

médio da radiação mensal para a cidade de Juiz de Fora esta descrito na tabela 3: 
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Tabela 3 – Irradiação Mensal para Juiz de Fora 

Mês Irradiação (kWh/m².dia) 

Janeiro 4,55 

Fevereiro 4,81 

Março 4,53 

Abril 4,05 

Maio 4,18 

Junho 3,85 

Julho 4,65 

Agosto 4,52 

Setembro 3,85 

Outubro 4,23 

Novembro 4,35 

Dezembro 4,36 

 

As principais informações relativas à localização do Templo Religioso estão 

resumidas na Tabela 4. 

Tabela 4 – Características principais do Templo Religioso 

Sombreamento Incluso na eficiência do sistema 

Coordenadas -21.768237, -43.354842 

Orientação do Painel Norte 

Inclinação do Painel 23º 

Radiação Média 4,33 kWh/m².dia 

 



31 

 

3.1.2 Dimensionamento 

Conforme descrito previamente na equação (1), a primeira etapa de 

dimensionamento consiste em determinar a potência mínima do inversor solar 

fotovoltaico conectado à rede elétrica. 

 
                                                                                                      P!"#$%&'% >

50,9
4,33  ×  0,85 = 13,83!" (5) 

A especificação de mercado mais próxima é do inversor fabricado pela 

empresa SMA, modelo Sunny Tripower 15000TL- Project, que é de 15 kW e está 

descrito no Anexo I. 

Considerando o painel Avproject, de 250 Wp e área de 1,64m², descrito no 

Anexo 2 e considerando a potência mínima encontrada na equação (5), a 

quantidade de painéis no arranjo é dada pela equação (2). Desta maneira. 

 
N!"#$%#& =

13,83kW
250W = 55,32 (6) 

A princípio 56 painéis são necessários para produzir a quantidade de energia 

necessária, porém ainda é preciso avaliar o critério econômico para certificar este 

valor. 

A quantidade máxima de painéis em cadeia e de cadeias agrupadas em  

paralelo são dadas pelas equações (3) e (4). Considerando a tensão máxima do 

inversor de 1000 V, tensão de circuito aberto do painel de 37,62 V, e corrente de 

curto-circuito de 8,493 A, tem-se: 

 

 
N!é#$% =

1000
37,62 = 26 

 

(7) 
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N!"#"$%$& =

36
8,493 = 4 

 

(8) 

É necessário verificar a compatibilidade dos arranjos com a capacidade de 

rastreamento dos painéis solares. De acordo com os dados do fabricante do 

inversor, pode haver até 6 cadeias de painéis e com rastreamento individual do 

ponto de máxima potência. Desta maneira, o emprego do presente inversor 

possibilita o emprego de uma quantidade distinta de painéis em cada cadeia. 

Para avaliar o critério econômico, foi construída a tabela 5, que descreve os 

gastos mensais com o sistema contendo 56 painéis. Na tabela é apresentado o 

consumo de energia consumida (conforme demonstrado na tabela 2), a energia 

gerada mensalmente, de acordo com a radiação de cada mês (como mostrado na 

tabela 3), o valor do crédito de energia elétrica, quando o valor gerado superar o 

consumido, e a diferença entre a fatura sem e com o SFCR. O valor da  tarifa de 

energia elétrica utilizada foi a do mês de maio de 2015, que para tal classe é R$ 

0,69. Assim a tabela fica representada: 

Tabela 5 – Dados econômicos do SFCR com 56 painéis 

 

Há um excesso na produção, ao longo do ano, de 352kWh, isso significa 

dizer, que apesar da grande economia, existe uma grande quantidade de energia 

que será desperdiçada  Portanto, é necessário avaliar a utilização de 55 painéis, 

através da mesma tabela. 
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Tabela 6 –Dados econômicos do SFCR com 55 painéis 

 

Com 55 painéis, a economia é a mesma e o investimento inicial será menor, 

já que será necessário um painel a menos, com isso é mais vantajoso do que o 

sistema com 56 painéis. Porém como ainda há um excesso de produção ao final do 

ano, sendo necessário reproduzir a tabela para o sistema com 54 painéis. 

Tabela 7 – Dados econômicos do SFCR com 54 painéis 

 

O sistema com 54 painéis apresenta uma economia menor se comparado 

com os dois casos anteriores, já que a quantidade de energia produzida não é 

suficiente para atender todo o consumo ao longo do ano. 
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Portanto, o sistema é otimizado com 55 painéis, já que é o menor número de 

painéis com menor valor de fatura. Desta maneira, deverá ser utilizado um inversor 

de 15kW e um arranjo de 55 painéis, composto de 3 cadeias, duas com dezoito 

painéis em série e uma com dezenove. 

É necessário avaliar a compatibilidade do inversor com esse tipo de arranjo. 

Uma cadeia formada por 18 painéis em série produz no ponto de máxima potência 

uma tensão total de 572 V (18 x 31,78 V). Para a cadeia de 19 painéis tem-se uma 

tensão de 603 V. A tensão mínima de entrada do inversor deve ser de 570 V. Assim, 

os valores de tensão das três cadeias são compatíveis com dados de entrada de 

tensão do inversor. 

3.1.3 Instalação elétrica 

Esta etapa deve estar em conformidade com as normas vigentes, além de 

levar em consideração as determinações da concessionaria local de energia. 

A CEMIG disponibiliza uma cartilha (http://www.cemig.com.br/pt-

br/atendimento/Documents/Norma_Acesso%20MT_Cemig_final_TDAT_p.pdf) para 

demonstrar a maneira de conexão desde os painéis até a conexão com a rede. 

 
 

Figura 5 - Esquema de conexão do SFCR - CEMIG 
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3.1.3.1 Dimensionamento de condutores 

O dimensionamento de condutores, deve respeitar a NBR 5410/2004, a qual 4 

critérios descritos a seguir 

1. Secção Mínima; 

2. Capacidade de Condução de Corrente; 

3. Queda de Tensão;  

4. Curto- circuito. 

Para o caso deste sistema estudado, que possui pequenas distâncias entre 

os equipamentos, é possível considerar apenas a capacidade de condução de 

corrente como critério de dimensionamento. 

As tabelas presentes no Anexo III, possibilitam dimensionar a seção dos 

condutores por este critério, que leva em consideração, o tipo de linha elétrica e o 

valor da corrente no circuito. 

O tipo de linha do projeto será eletrodutos embutidos em alvenaria (B1), com 

três condutores carregados, utilizando cabos unipolares. A máxima corrente na 

entrada do inversor é 36A e a depois do inversor é de 24A. 

Portanto, o dimensionamento de condutores de fase será: 

• 6mm², para condutores antes do inversor; 

• 4mm², para condutores depois do inversor 

De acordo com a NBR 5410/2004, o cabo de neutro deve possuir no mínimo a 

mesma secção que os condutores de fase, o eletroduto no mínimo 16mm² e o 

condutor de  proteção será 6mm² antes do inversor e 4mm² depois do inversor. 

3.1.3.2 Dimensionamento da proteção  

Conforme explicado anteriormente e visualizado na figura 4, a proteção será 

desempenhada através de 3 equipamentos: 
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• Disjuntores 

• Dispositivos Contra Surto (DPS) 

• Dispositivo seccionador visível (DSV) 

De acordo com a máxima corrente de entrada e de saída do inversor, é possível 

dimensionar o disjuntor que possui valores de mercado estabelecidos. Dessa forma, 

eles serão: 

• Disjuntor de 32A, para antes do inversor 

• Disjuntor de 20A, para depois do inversor 

O dispositivo contra surto deve ser instalado antes e depois do inversor, afim de 

evitar impactos diretos e indiretos com raios. A cartilha da marca Finder 

(http://www.findernet.com/sites/all/files/user_70/fotovoltaico.pdf), apresenta todos os 

modelos de DPS para instalações fotovoltaicas. Para este caso forma escolhidos: 

• DPS Classe II para sistema fotovoltaico - 700V CC (Modelo: 

7P.23.9.700.1020) 

• DPS Classe II Sistemas Trifásicos (Modelo: 7P.25.8.275.1020) 

O Dispositivo Seccionador Visível ou Chave Seccionadora, possui como mínimo 

valor de mercado 63A, e portanto atende ao circuito estudado. 

• DSV de 63 A 

3.1.4 Medidor  

Por se tratar de baixa tensão, a medição poderá ser feita através de dois 

medidores unidirecionais. Portanto deverá se adquirido e instalado, outro medidor 

para energia injetada, que deve atender as especificações da CEMIG. 

3.2 CASO 2 – Residência 

O dimensionamento do Caso 2 seguirá a mesma metodologia do Caso 1. 
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3.2.1 Dados do local 

O local se enquadra na classe "Residencial Bifásico". A tabela 8 apresenta o 

consumo de energia elétrica referente ao período dos últimos doze meses: 

Tabela 8- Consumo de Energia nos últimos 12 meses 

Mês Consumo (kWh) 

Abril/15 107 

Março/15 136 

Fevereiro/15 94 

Janeiro/15 107 

Dezembro/14 114 

Novembro/14 109 

Outubro/14 105 

Setembro/14 114 

Agosto/14 106 

Julho/14 100 

Junho/14 103 

Maio/14 79 

Média total 105 

Média diária 3,5 

 

Como a residência se encontrada localizada na mesma cidade do Templo 

religioso, a tabela 3, com os dados de irradiação continuará sendo utilizada para os 

cálculos desse dimensionamento.  

O local disponível para a instalação será no telhado. As demais informações 

relativas a localização da residência está resumida na tabela abaixo: 
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Tabela 9 – Características gerais da residência  

Sombreamento 
Algumas antenas deverão ter 

locais de instalação alterado 

Coordenadas -21.760690, -43.355137 

Orientação do Painel Norte 

Inclinação do Painel 23º 

Radiação Média 4,33 kWh/m².dia 

 

3.2.2 Dimensionamento 

Conforme descrito previamente na equação (1), a potência mínima do inversor 

solar fotovoltaico conectado à rede elétrica será: 

 P!"#$%&'% >
3,5

4,33  ×  0,85
          = 0,95!" (9) 

A especificação mais próxima de mercado é da empresa Renesola, modelo 

TLB, que é de 1kW e está descrito no Anexo IV. 

Os painéis utilizados serão os mesmo do Caso 1, Avproject de 250Wp, cujo 

dados técnicos estão presentes no anexo II. Desta maneira. 

 
N!"#$%#& =

0,95kW
250W = 3,8 (10) 

 

Sendo necessário, a principio, 4 painéis para atender a demanda de energia. 

Para se confirmar, é preciso avaliar o critério econômico, de maneira análoga 

ao caso 1.O valor de maio de 2015, para residências bifásicas é R$ 0,86. Abaixo se 

encontra os detalhes para a situação acima encontrada com 4 painéis. 
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Tabela 10 - Dados econômicos do SFCR com 4 painéis 

 

É possível observar um pequeno excesso de produção de energia, sendo 

necessário avaliar a utilização de apenas 3 painéis.  

Tabela 11 - Dados Econômicos do SFCR com 3 painéis 

 

Nota-se agora que o valor economizado se mantem e não há excesso de 

produção, portanto com 3 painéis o sistema apresenta a maior economia com o 

menor numero de painéis. O inversor de 1kW, continua atendendo as necessidades 

do sistema. 

A quantidade máxima de painéis em cadeia e de cadeias agrupadas em 

paralelo são dadas pelas equações (3) e (4). Considerando a tensão máxima do 
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inversor de 450 V, tensão de circuito aberto do painel de 37,62 V, e corrente de 

curto-circuito de 8,493 A, tem-se: 

 

 
N!é#$% =

450
37,62 = 11 (11) 

 N!"#"$%$& =
10
8,493 = 1   (12) 

  

Desta maneira, o arranjo escolhido será de 1 cadeia com 3 painéis em 

série 

Se faz necessário, analisar a compatibilidade do inversor com tal 

configuração. Uma cadeia com 3 painéis em série produz no ponto de máxima 

potência uma tensão total de 95V e o limite mínimo de entrada de tensão do 

inversor é 70V, portanto a compatibilidade está garantida 

 

  

3.2.3 Instalação elétrica 

Respeitando os mesmos critérios do Caso 1, é possível dimensionar os 

condutores e proteção do sistema. 

Através da tabela do Anexo III, obedecendo o critério da capacidade de 

corrente, sendo o tipo de linha do projeto será Eletrodutos embutidos em 

alvenaria (B1), com três condutores carregados, utilizando cabos unipolares. 

Além disso, o inversor nos seus dados técnicos considera a máxima corrente de 

entrada 10A e a de saída 6A. 

Portanto, a secção antes e depois do inversor será: 

• 0,75mm², antes do inversor 

• 0,5mm², depois do inversor 

Porém na prática são utilizados condutores de no mínimo 2,5mm², o que 
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será considerado nesse trabalho. De acordo com a NBR 5410/2004, o cabo de 

neutro deve possuir no mínimo a mesma secção que os condutores de fase, o 

eletroduto no mínimo 16mm² e condutor de proteção 1,5mm². 

Para a proteção, os valores dos disjuntores, DPS e DSV seguem abaixo: 

Disjuntores:  

• 10A para antes do inversor 

• 6 A para depois do inversor 

DPS: 

• DPS Classe II para sistema fotovoltaicos - 420V CC  (Modelo: 

7P.26.9.420.1020) 

• DPS Classe II Sistemas Trifásicos (Modelo: 7P.25.8.275.1020) 

DSV: 

• 63 A 

 

Assim com no caso 1, deve ser adquirido e instalado, outro medidor para medir 

a energia injetada, que deve atender as especificações da CEMIG. 
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                 4. Viabilidade Econômica 
 

No Brasil, o principal entrave à popularização do Sistema Solar Fotovoltaico 

Conectado à Rede Elétrica, é o custo. Diferente de muitos países europeus e norte-

americanos, o Brasil ainda possui poucos incentivos governamental. 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma analise de viabilidade econômica 

para descobrir, nos dois casos estudados, o tempo (em anos) para recuperação do 

valor investido e verificar a atratividade do investimento. 

4.1 Retorno do Investimento 

O investimento para ser realizado deve levar em consideração o tempo de 

retorno (também denominado de payback), ou seja, a partir de que momento ele 

passa a dar lucro. Não existe uma regra geral para determinar o a viabilidade 

econômica de um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede. 

É importante considerar nos cálculos a vida útil dos equipamentos. Os 

inversores comerciais apresentam vida útil típica de 10 a 15 anos, enquanto que os 

painéis de 20 anos (ZILLES, et al.,2012). No caso de manutenção preventiva dos 

capacitores eletrolíticos no inversor depois de um período de uso de 10 anos, a vida 

útil deste equipamento pode ser aumentada significativamente. Considerando, em 

média, uma vida útil de 15 anos, qualquer retorno acima dessa quantidade de anos 

resultaria em um sistema inviável. 

Os valores economizados em média anual, deve ser levado ao tempo 

presente, a uma taxa de juros do mercado. No momento (n), em que esse valor 

igualar ao investimento inicial, será considerado o tempo do retorno financeiro 

Outro detalhe que deve ser observado é em relação aos aumentos tarifários, 

que em regra geral ocorrem anualmente e variam de acordo com os gastos e 

investimento da distribuidora energia elétrica. E ainda, em uma mesma distribuidora, 
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os aumentos da tarifa podem ser distintos, a depender da classe em que o usuário é 

atendido. 

É possível demonstrar que o tempo de retorno do investimento (n) pode ser 

calculado a partir da equação (13). 

 

 

! =   
log( !!!")

log( !
!!")

 

 

(13) 

Em que: 

! = (1+ !) 

! = (1+ !)  

! = (1+ !)¹²+
!"  [  (1+   !)  –   (1+ !)¹²  ]

!!. !
 

! =
1− (1+ !)!!"

!  

sabendo-se que: 

! – aumento tarifário médio anual ; 

! – taxa de juros do mercado ao mês; 

!" – valor inicial do investimento; 

!! – estimativa do valor economizado médio mensal do primeiro ano. 

4.2  Viabilidade Econômica do Estudo de Caso 1 

O primeiro valor a ser determinado é do investimento inicial, que depende de 

diversos fatores como, por exemplo, preço do dólar, quantidade a ser adquirida, e 
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outros. No presente estudo, foram utilizados os valores disponíveis no endereço 

eletrônico "www.minhacasasolar.com.br" e valores típicos de empresas da cidade de 

Juiz de Fora – MG. 

Tabela 12 – Valores do Investimento Inicial do Caso 1 

Material Quantidade Preço Total 

Painel AvProject 250Wp 55  R$48.950,00  

Inversor Sunny Tripower 15000TL 1  R$13.500,00  

Disjuntor DIN Tripolar 32A 1  R$41,90  

Disjuntor DIN Tripolar 20A 1  R$31,10  

DPS Finder CA 1  R$80,00  

DPS Finder CC 1  R$70,00  

DSV DIN Steck 63A 1  R$300,00  

Condutores 85m  R$157,00  

Medidor 1  R$380,00  

Mao de Obra    R$3.490,00  

  Total  R$67.000,00  

Próximo dado a ser considerado é o valor mensal economizado no primeiro 

ano da instalação do sistema. Na tabela 6 é possível constatar que seria 

economizado R$ 11.480,12 durante o primeiro ano. Desta maneira, economia média 

mensal é de R$ 956,67. 

Segundo dados da  ANEEL (http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=493), o 

custo da energia elétrica teve um aumento de 32 % nos últimos 11 anos. Portanto, 

houve um aumento anual médio de 2,6 %. Outro fator, é a taxa de juros do mercado. 

Neste trabalho será considerado a taxa da poupança que hoje, pode ser 

considerada em torno de 0,6 % ao mês. 

De acordo com a equação (13), o tempo do retorno de investimento é de 7 

anos.  
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Assim é possível observar a viabilidade do negócio, já que a partir do oitavo 

ano até o 15 ano, onde pode ser considerado a vida útil do sistema, será de total 

lucro para o interessado. 

4.3  Viabilidade Econômica do Estudo de Caso 2 

Para a viabilidade econômica do caso 2, será utilizada a mesma formulação 

adotada para o caso 1. Os valores do aumento tarifário anual e da taxa de juros do 

mercado continuam a ser de 2,6 % e de 0,6 %, respectivamente.  

A tabela com o investimento inicial está descrita a seguir. 

Tabela 13 – Valores do Investimento Inicial do Caso 2 

Material Quantidade Preço Total 

Painel AvProject 250Wp 3  R$2.670,00  

Inversor Renesola TLB 1kW 1  R$3.380,00  

Disjuntor DIN Tripolar 10A 1  R$29,00  

Disjuntor DIN Tripolar 6A 1  R$21,00  

DPS Finder CA 1  R$80,00  

DPS Finder CC 1  R$60,00  

DSV DIN Steck 63A 1  R$300,00  

Condutores  45m  R$80,00  

Medidor 1  R$380,00  

Mao de Obra/Custos Extras    R$3.000,00  

  Total  R$10.000,00  

O valor economizado no primeiro ano, como pode ser observado na tabela 10 

é de R$829,12. Portanto, se tem R$69,09 de economia mensal. 

De acordo com a equação (13), é possível determinar o tempo de retorno do 

investimento para os parâmetros do caso 2, que é de 19 anos. Portanto, o 

investimento não é atrativo, pois o tempo de retorno do investimento ultrapassa 

significativamente a vida útil do sistema. 
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5.Conclusão  
O Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede é de suma importância para o  

processo de desenvolvimento da Geração Distribuída limpa e sustentável. 

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia para o dimensionamento de 

microgeradores solares fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Organizada na 

forma de um fluxograma, esse método possibilita analisar e compreender de 

maneira teórica e intuitiva cada etapa desse processo. O estudo de caso possibilitou 

a exemplificação e consolidação desse processo. 

A projeção de economia mensal com a instalação da microgeração solar 

fotovoltaica permitiu concluir que o critério econômico deve ser um dos fatores 

preponderante para escolha da potência do inversor e do número de painéis. 

 Uma equação de análise da viabilidade econômica do Sistema de 

Microgeração Solar Fotovoltaica Conectada à Rede foi proposta e validada neste 

trabalho. Através da formulação proposta no Capitulo 4, foi possível constatar que o 

tempo do retorno financeiro se altera de acordo com o perfil de consumo e das 

variáveis citadas, investimento inicial, aumento anual tarifário, taxa de juros e valor 

economizado no primeiro ano da instalação. Nos resultados encontrados, a 

instalação do sistema era viável para um microgerador em um templo religioso e 

inviável para uma residência.  
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Anexo I – Dados Técnicos do 
Inversor Sunny Tripower 15000TLEE 
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Anexo II – Dados Técnicos do Painel 
AvProject 250Wp 
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Anexo III – Tabela de 
Dimensionamento de Condutores 

(PRYSMIAN) 
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Anexo IV – Dados Técnicos do 
Inversor Sunny Renesola TLB 1kW 


