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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma análise técnica sobre a Usina Solar Fotovoltaica de Juiz 

de Fora. O sistema de geração solar fotovoltaico analisado nesta monografia é conectado à 

rede elétrica de distribuição da Universidade Federal de Juiz de Fora através de conversores 

CC-CA fonte de tensão. Uma revisão bibliográfica sobre energias renováveis, em especial 

para tornar a matriz energética mais sustentável, descreve os vultosos investimentos em 

pesquisas e desenvolvimento no setor de geração solar fotovoltaica. No capítulo 3 é 

apresentado um software desenvolvido para monitoramento de radiação solar e temperatura 

ambiente para efeitos de estudo da influência climática sobre a produção de eletricidade em 

painéis solares fotovoltaicos. Resultados experimentais são apresentados para ilustrar o 

comportamento da produção de energia elétrica na Usina. 

 

Palavras Chave: sistemas fotovoltaicos, radiação solar, energia fotovoltaica, Efeito 

fotovoltaico, geração de energia fotovoltaica, aquisição de dados, fontes renováveis, geração 

distribuída de energia elétrica. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo busca descrever os tipos de energias renováveis voltadas para a 

conversão em eletricidade e o seu desenvolvimento a nível nacional e mundial ao longo do 

tempo. Uma breve revisão sobre a célula solar fotovoltaica e o efeito fotoelétrico possibilitará 

compreender o processo de conversão de energia luminosa em energia elétrica. 

1.1 Energias Renováveis e a sua justificativa 

Grande parte da energia que utilizamos no dia a dia é proveniente de recursos finitos, 

isto é, não se renovam e têm um limite de disponibilidade. E ainda, a natureza é degradada 

pelos resíduos gerados pelos seres humanos, quando não convenientemente tratados e/ou 

reciclados. A energia de origem fóssil é um bom exemplo, pois a demanda por combustíveis é 

cada vez maior e a sua queima é um dos principais agentes responsáveis pelas alterações 

climáticas. A crescente demanda por energia segue com o avanço do capitalismo e o 

desenvolvimento econômico de países emergentes como, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul. Em decorrência de catástrofes climáticas, perdas de terras cultiváveis e 

prejuízos à saúde da população é esperado um significativo aumento nos incentivos em fontes 

renováveis de energia e substituição da demanda de combustíveis fósseis por eletricidade. 

As fontes renováveis de energia são aquelas que aproveitam os recursos naturais como 

sol, chuva, vento, maré, biomassa e energia geotérmica para a produção de energia “limpa” e 

sustentável no planeta. Entre estas, a energia convertida pelos painéis solares fotovoltaicos 

(PV) é atualmente considerada a energia mais promissora, pois não gera gases nocivos à 

camada de ozônio e a sua fonte primária de energia, que é o sol, está distribuído sobre todo o 

planeta Terra [1] [2]. 

Alguns governos e especialistas especulam que a energia solar fotovoltaica será a mais 

significativa fonte de energia renovável antes do ano de 2040 [3]. Um dos fatores que 

justificam essa afirmativa é que cada ano o custo das células solares fotovoltaicas decrescem 
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mais acentuadamente que as demais fontes renováveis [4]. A previsão de crescimento da 

geração solar fotovoltaica é de cerca de 40% ao ano. As previsões de crescimento global para 

o ano de 2030 da indústria PV é de 1000 GWp, de acordo com  [4]. 

1.2 Fontes de Energias Renováveis 

Nesta subseção serão descritos os principais processos de conversão de energia 

renovável em eletricidade.  

1.2.1 Energia das marés 

A energia das mares é a energia obtida a partir do movimento das ondas, das marés ou 

da diferença de temperatura entre os níveis da água do mar. 

A força gravitacional entre a Lua, a Terra e o Sol, causam as marés, ou seja, a diferença de 

altura média das marés varia de acordo com a posição relativa entre estes três astros. Esta 

diferença pode ser explorada em locais estratégicos como os golfos, baías e estuários que 

utilizando turbinas hidráulicas na circulação natural da água, juntamente com os mecanismos 

de canalização e de depósito, para avançar sobre um eixo acoplado a um gerador.  

As tecnologias que utilizadas do aproveitamento do movimento da água podem ser 

divididas em dois grupos: 

i) Para águas pouco profundas: a tecnologia sobre a costa (“on shore”) emprega um 

sistema caracterizado por utilizar o movimento ondulatório das ondas do mar que comprimem 

o ar que está contido numa câmara, com uma única abertura para escapar, onde se coloca uma 

turbina (a ar) cuja rotação permite a geração de eletricidade pelo processo de indução. A 

turbina que normalmente se utiliza é do tipo Wells caracterizada pela forma de suas pás e pela 

rotação em sentido único, quer o ar se desloque da câmara para o exterior na fase da 

compressão, quer do exterior para a câmara na fase de sucção provocada pelo refluxo da 

onda[5]. 

ii) Para água profunda (>30m): são mais adequados os sistemas de corpos oscilantes 

(flutuantes ou submersos) [17]. O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em 
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Engenharia (COPPE) instalou recentemente a primeira usina de ondas da América Latina, a 

qual utiliza sistemas de corpos oscilantes, no porto de Pecém, a 60 quilômetros de Fortaleza.  

 

Figura 1- Usina com aproveitamento da energia das ondas[6]. 

1.2.2 Energia Eólica 

A energia eólica é, basicamente, aquela obtida da energia cinética (do movimento) 

gerada pela migração das massas de ar oriunda das diferenças de temperatura existentes na 

superfície do planeta [5].  

 A geração eólica ocorre pelo contato do vento com as pás do cata-vento, elementos 

integrantes do sistema de geração. O movimento de rotação das pás dá origem à energia 

mecânica que aciona o rotor do aerogerador produzindo eletricidade. A quantidade de energia 

mecânica transferida está diretamente relacionada à densidade do ar, à área coberta pela 

rotação das pás e à velocidade do vento. 

1.2.3 Energia da Biomassa 

A biomassa é uma forma de armazenamento de energia solar. As plantas capturam 

energia do Sol com uma eficiência de cerca de 0,1%, transformam-na em energia química e 
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armazenam-na em sua estrutura celular (tronco, raízes, folhas, etc)[7]. A biomassa consiste na 

fração biodegradável de produtos e resíduos provenientes da agricultura (incluindo 

substâncias vegetais e animais), da silvicultura bem como a fração biodegradável de resíduos 

industriais e urbanos. 

 A fotossíntese é o processo através do qual as plantas e organismos autotróficos 

transformam energia luminosa em energia química processando o dióxido de carbono (CO2) 

juntamente com a água (H2O) e minerais que, no caso das plantas, são normalmente retirados 

do solo através das raízes. Este processo produz assim compostos orgânicos (glicose e amido) 

e oxigênio gasoso (O2). 

 A decomposição da matéria orgânica pelos organismos decompositores gera o gás 

metano CH4, gás que pode ser utilizado para a combustão. A canalização deste gás até um 

grupo motor-gerador e consequentemente a sua queima, produz energia elétrica[7]. 

1.2.4 Energia Geotérmica 

A energia geotérmica é a energia do interior da Terra. A geotermia consiste no 

aproveitamento de águas em altas temperaturas e vapores para a produção de eletricidade e 

calor. Parte do calor interno da Terra (5.000 °C) chega à crosta terrestre. Em algumas áreas do 

planeta, próximas à superfície, as águas subterrâneas podem atingir temperaturas de ebulição, 

e, dessa forma, servir para impulsionar turbinas ou aquecimento. O calor dentro da terra 

ocorre devido a vários fatores, entre eles o gradiente geotérmico.  

 A energia geotérmica somente será titulada conforme uma fonte renovável de energia 

se a sua taxa de extração/utilização não for superior à taxa de renovação/reposição do recurso 

[5]. 

1.2.5 Energia Hidráulica 

A energia hidroelétrica é produzida pelo movimento da água. Essa energia potencial 

gravitacional pode ser aproveitada através da construção de barragens juntamente com a casa 

de máquinas, onde se encontram os grupos geradores, ou através do movimento natural dos 

rios (usinas a fio d’água) [5]. 
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1.2.6 Energia Solar 

 Alguns autores caracterizam este tipo de energia como[8]: 

A energia solar chega a Terra nas formas térmica e luminosa. Segundo o estudo do 

Plano Nacional de Energia 2030, produzido pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a 

irradiação solar incidente por ano na superfície da Terra é suficiente para atender milhares de 

vezes o consumo anual de energia do mundo. Essa radiação, porém, não atinge de maneira 

uniforme toda a crosta terrestre, depende da latitude, da estação do ano e de condições 

atmosféricas como nebulosidade e umidade relativa do ar. Ao passar pela atmosfera terrestre, 

a energia solar manifesta-se sob a forma de luz visível de raios infravermelhos e de raios 

ultravioleta. É possível captar essa luz e transformá-la em alguma forma de energia utilizada 

pelo homem: térmica ou elétrica. São os equipamentos utilizados nessa captação que 

determinam qual será o tipo de energia a ser obtida.  

Se for utilizada uma superfície escura para a captação, a energia solar será 

transformada em calor. Se utilizadas células solares fotovoltaicas (painéis solares 

fotovoltaicos), o resultado será a eletricidade. Os equipamentos necessários à produção do 

calor são chamados de coletores e concentradores – pois, além de coletar, às vezes é 

necessário concentrar a radiação em um só ponto. Este é o princípio de muitos aquecedores 

solares de água. Para a produção de energia elétrica existem dois sistemas: o heliotérmico e o 

fotovoltaico. No primeiro, a irradiação solar é convertida em calor que é utilizado em usinas 

termelétricas para a produção de eletricidade. O processo completo compreende quatro fases: 

coleta da irradiação, conversão em calor, transporte e armazenamento e, finalmente, 

conversão em eletricidade. Para o aproveitamento da energia heliotérmica é necessário um 

local com alta incidência de irradiação solar direta, o que implica em pouca intensidade de 

nuvens e baixos índices pluviométricos, como ocorre no semi-árido brasileiro.  

Já no sistema solar fotovoltaico, a transformação da radiação solar em eletricidade é 

direta. Para tanto, é necessário um material semicondutor (geralmente o silício) para que, na 

medida em que é estimulado pela radiação, permita o fluxo eletrônico (partículas positivas e 

negativas)[8]. 

 Ainda segundo o Plano Nacional 2030, todas as células fotovoltaicas têm, pelo 

menos, duas camadas de semicondutores: uma positivamente carregada e outra negativamente 

carregada, formando uma junção eletrônica. Quando a luz do sol atinge o semicondutor na 

região dessa junção, o campo elétrico existente permite o estabelecimento do fluxo eletrônico, 
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antes bloqueado, e dá início ao fluxo de energia na forma de corrente contínua. Quanto maior 

a intensidade de luz, maior o fluxo de energia elétrica. Cabe destacar que um sistema solar 

fotovoltaico não precisa do brilho do direto do Sol diretamente nas placas para gerar 

eletricidade. Em outras palavras, mesmo em períodos do dia nublados e chuvosos produz-se 

energia elétrica.  

1.3 Geração de energia através de células solares 
fotovoltaicas 

Conforme descrito previamente, a conversão da energia solar em um potencial elétrico 

necessita de alguns dispositivos específicos. A seguir uma breve revisão bibliográfica irá 

abordar os componentes principais associados à produção e aproveitamento solar fotovoltaico. 

1.3.1 A célula solar fotovoltaica e o efeito fotoelétrico 

A unidade básica para a conversão da energia solar para energia elétrica é a célula 

solar fotovoltaica. O efeito fotoelétrico, relatado por Edmond Becquerel em 1839, descreve o 

aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material 

semicondutora (célula fotovoltaica), quando submetida à luz do Sol. Na figura 1 é ilustrado o 

esquema simplificado da estrutura física de uma célula solar fotovoltaica. As camadas 

semicondutoras tipo N (Catodo) e P (Anodo) são as mesmas de um diodo. Se a junção PN for 

exposta a fótons com energia, ocorrerá a geração de pares elétrons-lacuna. Se isto acontecer 

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

assim, uma corrente através da junção. Este aceleramento dá origem a uma diferença de 

potencial. Caso as duas extremidades da placa forem conectadas por um fio, haverá uma 

circulação de elétrons [9].  
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Figura 2 - Estrutura física simplificada de uma célula fotovoltaica[10]. 

 Os principais tipos de células solares fotovoltaicas comerciais são constituídos a partir 

dos seguintes materiais [8]: 

1. Silício Monocristalino; 

2. Silício Policristalino; 

3. Silício Amorfo; 

4. Telurieto de Cádmio. 

Atualmente novos materiais vêem sendo desenvolvidos a fim de se obter um maior 

rendimento global das células. Embora as de Silício Monocristalino apresentem maior 

rendimento, em torno de 15% [9], elas são mais caras devido à complexidade do processo de 

fabricação. Na Usina Solar Fotovoltaica da UFJF são usadas as de Silício Policristalino, 

devido ao bom compromisso entre custo e eficiência, em torno de 12%. As células de Silício 

Amorfo são menos eficientes, em torno de 8%, enquanto que Telurieto de Cádmio apresenta 

um material tóxico em sua composição, descrito no próprio nome [11]. 

1.3.2 O módulo solar fotovoltaico 

Como um painel solar fotovoltaico produz em torno de 120Wp (tabela 3), e 3,56 A no 

ponto de máxima potência eles precisam ser arranjados em uma configuração série-paralelo 

para alcançar potências e tensões mais elevadas. Essas combinações resultam em um único 

dispositivo denominado de módulos solares fotovoltaicos, que podem fornecer potências de 

dezenas a centenas de Watts. 



 

8 
 

Os módulos mais comuns são os de silício-cristalino, com células ligadas em série, 

sobre uma placa de tedlar recoberto de EVA (Etileno Acetato de Vinila) e vidro temperado de 

elevada transmitância e resistente a impactos, conforme ilustrado na figura 3. 

 

Figura 3 - Ilustração em corte de um módulo comercial [11]. 

1.3.3 Sistemas Solares Fotovoltaicos 

Somente as placas solares não compõe um sistema PV, pois outros equipamentos são 

necessários para o aproveitamento útil e ótimo da energia produzida por painéis solares 

fotovoltaicos. 

Os sistemas solares fotovoltaicos podem ser divididos quanto a forma ou quanto a 

aplicação, em: autônomos (também conhecido como isolados) ou ligados à rede de energia 

elétrica.  

 Os sistemas autônomos necessitam de acumuladores eletroquímicos de energia para 

mitigar o problema da variação de produção de eletricidade ao longo do dia, em especial do 

período noturno em que não existe produção de energia. Nestes sistemas, um controlador de 

carga condiciona a energia gerada para um banco de baterias eletroquímicas. Além de evitar a 

sobrecarga e/ou sobrecorrentes nas baterias, ele é utilizado para garantir que os painéis solares 

fotovoltaicos produzam o máximo de potência possível em qualquer condição atmosférica.  

 A geração fotovoltaica interconectada à rede elétrica do sistema de distribuição, pode 

ser classificada em três tipos [12]: 

1) Microgeração Distribuída Incentivada: Central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fonte incentivada de energia, nos termos de 

regulamentação específica, conectada na rede de baixa tensão da distribuidora através de 
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instalações de unidades consumidoras, podendo operar em paralelo ou de forma isolada, não 

despachada pelo ONS.   

2) Minigeração Distribuída Incentivada: Central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW e que utilize fonte incentivada de 

energia, nos termos de regulamentação específica, conectada diretamente na rede da 

distribuidora, em qualquer tensão, ou através de instalações de unidades consumidoras, 

podendo operar em paralelo ou de forma isolada, não despachada pelo ONS. 

3) Sistema de Compensação de Energia: sistema no qual a energia gerada por unidade 

consumidora com geração distribuída com potência instalada menor ou igual a 1 MW, que 

utilize fonte incentivada de energia conforme regulamento específico e compense o consumo 

medido no ciclo de faturamento corrente ou em meses subseqüentes. 

1.4 Matriz Energética Renovável Fotovoltaica no Brasil e 

no Mundo 

1.4.1 Panorama Mundial 

A utilização dos painéis PV ao redor do mundo está crescendo exponencialmente ao 

longo dos anos. Desde o ano de 2001 pode-se notar uma significativa expansão. Do ano de 

2009 até o ano de 2011 o crescimento foi de 300%. Atualmente no mundo estão instalados 

69GW responsáveis por produzir até 85 TWh de eletricidade a cada ano [1]. 

Em termos de capacidade instalada, a Europa continua liderando com mais de 51GW 

instalados. Isto representa 75% da produção de energia PV em todo o mundo. Também é de 

se notar que países como Japão com (56 GW), Estados Unidos da América (4,4 GW), China 

(3,1 GW) a cada dia estão ampliando o seu potencial. 

Outros países emergentes como Austrália, Índia e Brasil já estão começando a investir 

nesta tecnologia haja vista que estes possuem um grande recurso solar disponível em seus 

territórios. 

 O gráfico abaixo mostra o crescimento da energia PV instalada a cada ano em todo o 

mundo em um período de 10 anos. 
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Figura 4 - Evolução das instalações anuais (KW) [1]. 

1.4.2 Panorama Brasileiro 

Apesar do Brasil dispor de um grande potencial solar, pouco tem sido feito. Enquanto 

no mundo foi instalado cerca de 10 GW em 2007, no Brasil o crescimento foi de 20MW. Este 

valor equivale somente aos sistemas fotovoltaicos autônomos (basicamente eletrificação rural 

e bombeamento d’água), pois no país somente existe uma única usina interligada à rede 

elétrica em utilização comercial, que é a Usina Tauá da empresa MPX,as outras estão 

operando apenas de modo experimenta[13]. 

Um total de 29 sistemas estão instalados no Brasil com capacidade de geração de 

1153,5 KWp. A Usina Solar da UFJF é a maior dentre as experimentais elas. 

A Tabela 1 mostra a potência instalada por instituição [13]. 
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Tabela 8- Geração PV no Brasil. 

Local Ano da Instalação KWp 
Chesf 1995 11 
Lab Solar (UFSC) 1997 2,1 
LSF (IEE/USP) 1998 0,75 
COPPE (UFRJ) 1999 0,85 
Lab Solar (UFSC) 2000 1,1 
UFPE 2000 2,5 
LSF (IEE/USP) 2001 6,3 
Lab Solar (UFSC) 2002 10 
CEPEL 2002 16 
HR 2002 3,3 
GRUPO FAE- UFPE 2002 2,5 
CELESC 2003 4,2 
LSF (IEE/USP) 2003 6 
UFRGS 2004 4,8 
CEMIG 2004 3 
ESC. TEC. PELOTAS 2003 0,85 
LSF (IEE/USP) 2004 3 
GRUPO FAE- UFPE 2005 1,7 
C HARMONIA 2005 1 
CEMIG 2006 9 
UFJF 2001/2011 30 
GREENPEACE (SP) 2007 2,9 
RESIDÊNCIA PARTICULAR 
,RECIFE 2007 1 
LH2, PROJETO CPFL 2007 7,5 
RESIDÊNCIA PARTICULAR ,SÃO 
PAULO 2008 2,9 
SOLARIS, LEME-SP 2008 1 
ZEPINI, MOTOR Z 2008 2,4 
ZEPINI, FUNDIÇÃO ESTRELA 2008 14,7 
Tauá, MPX 2011 1000 
  TOTAL 1153,5 
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo principal 

O propósito principal deste trabalho é caracterizar o funcionamento da Usina Solar 

Fotovoltaica da Universidade Federal de Juiz de Fora, que opera conectada à rede elétrica 

desde 27 de julho de 2011. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Mostrar e analisar os resultados experimentais obtidos na usina; 

• Criação de um software de supervisão da operação da planta; 

1.6 Metodologia 

Para o levantamento dos dados da Usina Solar Fotovoltaica da UFJF foram utilizadas 

informações referentes ao projeto de construção e alterações recentes. Os resultados 

experimentais foram coletados para caracterizar o comportamento típico de funcionamento da 

usina. 

1.7 Estrutura do Trabalho 

O trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo teve por finalidade 

realizar uma breve contextualização da importância e da expectativa de crescimento da 

geração solar fotovoltaica nos cenários nacional e mundial, bem como mostrar o princípio de 

funcionamento de uma usina solar fotovoltaica (como por exemplo, a interferência da 

inclinação dos painéis na geração de acordo com a estação do ano). O segundo capítulo 

descreve as características principais da planta, bem como medições e simulações que foram 

efetuadas para estudar o comportamento da planta. O terceiro capítulo apresenta um sistema 

supervisório construído no laboratório para monitorar a produção de eletricidade na usina em 

função das condições climáticas (temperatura e radiação solar). Para finalizar, as conclusões 

apresentam as principais contribuições da presente monografia e sugestões de trabalhos 

futuros. 
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1.8 Conclusão Parcial 

Este capítulo sintetizou quais são as principais energias renováveis. A despeito do 

Brasil estar aquém de países desenvolvidos e em desenvolvimentos no setor de produção de 

energia solar, há a expectativa de que com a redução dos preços dos painéis e inversores esta 

tecnologia venha  ser acrescentada em maior escala na matriz energética nacional.   
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 CAPÍTULO 2  

 USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 
DA UFJF  
 O presente capítulo tem como objetivo principal caracterizar a estrutura física e o 

funcionamento da Usina Solar Fotovoltaica da UFJF. 

2.1 Estrutura da Usina Solar Fotovoltaica 

O Laboratório Solar Fotovoltaico da UFJF (LABSOLAR, ou também denominado de 

Usina Solar Fotovoltaica da UFJF) foi construído com recursos da FINEP, oriundos do edital 

CT-Infra de 2001, com esforços dos Professores José Luiz Resende Pereira e Márcio Pinho 

Vinagre. O LABSOLAR atualmente é a maior usina experimental em instituição de ensino e 

pesquisa situada no Brasil, pois apresenta capacidade instalada de 31,68 kWp (quilo-watt-

pico) [14]e [15] produzida a partir de 264 painéis fotovoltaicos de 120Wp cada, agrupados em 

11 arranjos independentes. 

Na primeira concepção do projeto a usina operava da forma descrita por [16], que 

neste texto é reproduzida: “O arranjo físico dos painéis consta de 11 módulos eletricamente 

independentes e cada um dos módulos é composto por 24 painéis ligados da seguinte forma: 8 

grupos em paralelo, cada um com 3 painéis em série. Este arranjo foi adotado com objetivo de 

gerar uma tensão nominal por módulo de 98,4 V e uma corrente contínua de 29,36 A. A 

energia devida de cada um dos 11 módulos é transferida para a sala de controle pelo seu 

próprio par de condutores. Desta forma, na sala de controle chegam 11 pares de condutores, 

que passam pelos respectivos disjuntores de proteção e disponibilizam a tensão e a corrente 

relativas ao nível de insolação no conjunto de 24 painéis.” 

 O LABSOLAR sempre esteve voltado para a produção de pesquisas científicas, 

formando recursos humanos qualificados para o condicionamento da energia gerada pelos 

painéis solares fotovoltaicos.  Até 2009 forneceu suporte para o desenvolvimento de nove 

dissertações de mestrado, ano em que a reforma e ampliação do restaurante universitário da 
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UFJF acarretou com o inconveniente da destruição do cabeamento subterrâneo que interligava 

o laboratório à subestação da Faculdade de Engenharia. Em 17 de dezembro de 2009 houve 

um violento temporal na cidade Juiz de Fora, com rajadas de vento de até 102 km/h e queda 

de granizo, que teve como consequência além da interrupção do fornecimento de energia 

elétrica para aproximadamente trinta e oito mil consumidores na cidade [17] a danificação de 

diversos painéis solares fotovoltaicos. Na Figura 5 e na Figura 6 são mostradas as fotos de um 

dos arranjos do laboratório solar fotovoltaico antes e depois dos danos causado pela 

tempestade, respectivamente.  

 
Figura 5 - Visão parcial dos módulos solares fotovoltaicos instalados na Faculdade de 

Engenharia do Campus da UFJF, antes da tempestade. 

 

 
Figura 6 - Conjunto de painéis solares fotovoltaicos danificados pela tempestade. 
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Em 2010, com apoio financeiro do INERGE, INCT de Energia Elétrica, foram 

adquiridos novos equipamentos para o laboratório funcionar como uma microusina e injetar 

potência “continuamente” na rede elétrica de distribuição da Faculdade de Engenharia. 

Destaca-se ainda a imprescindível contribuição dos funcionários Pierre Rezende e José 

Américo Valentim e do doutorando Pedro Machado, coorientador desta monografia, para a 

execução da reestruturação do referido laboratório. 

A configuração dos arranjos foi modificada para aumentar o nível de tensão disponível 

para o adequado funcionamento dos conversores estáticos CC-CA, comercialmente 

conhecidos como inversores de potência. São três conversores monofásicos, 5 kW cada, 

modelo SUNNY BOY 5000US, fabricados pela empresa alemã SMA, cujas especificações 

estão descritas na Tabela 4.  Há também um conversor estático trifásico desenvolvido pelo 

doutorando Pedro Machado utilizado na conversão e condicionamento   dos 15 kW restantes, 

durante os períodos de teste[18]. 

A estrutura dos arranjos atual é constituída por duas cadeias (também usualmente 

denominadas de “strings”) de painéis solares fotovoltaicos conectadas em paralelo. Cada uma 

das cadeias é composta por 12 painéis e um diodo conectados em série. O diodo evita a 

circulação de corrente reversa pelo painel, uma vez que eles podem apresentar características 

de desempenho diferentes ou estarem sujeitos a sombreamento parcial [9]. De acordo com os 

dados disponíveis dos painéis na Tabela 9, cada arranjo possui uma capacidade de 404,4V / 

7,12A  no ponto de máxima potência (2,88 kW), em condições de temperatura e irradiação 

nominais. Para efeitos de dimensionamento dos cabos elétricos, a tensão máxima do arranjo é 

de 505,5 V, que é a tensão de circuito aberto da cadeia de painéis. Embora a corrente máxima 

do arranjo possa alcançar 7,74 A, esta condição somente será alcançada quando o arranjo for 

curto-circuitado. Um algoritmo de rastreamento do ponto de máxima potência é utilizado para 

extrair a máxima potência do sistema fotovoltaico para qualquer condição atmosférica. 

Dos 11 arranjos independentes, 6 são conectados a três conversores estáticos CC-CA 

monofásicos, totalizando 17,3 kW no ponto de máxima potência. Deste modo, cada conversor 

CC-CA processa a potência gerada por dois arranjos conectados em paralelo, isto é, uma 

potência de até 5,76 kW. Os três conversores monofásicos são conectados em uma estrutura 

trifásica em delta (Δ) , 220 V CA, que por sua vez injetam potência na rede interna de 

distribuição da Universidade por intermédio de um transformador trifásico de potência de 

45 kVA, de 220 V para 6,6 kV. Um esboço simplificado desta configuração é ilustrado na 
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Figura 7. Cabe lembrar que os 5 arranjos restantes, não ilustrados na figura, são utilizados para 

fins de desenvolvimento de pesquisas científicas. 

 
 

Figura 7 – Esboço simplificado da estrutura da Usina Solar Fotovoltaica da UFJF [10]. 

Em termos simplificados, a energia proveniente da luz do Sol é convertida em 

eletricidade pelos painéis solares fotovoltaicos, devido ao efeito fotoelétrico explicado pelo 

físico alemão Albert Einstein. Os painéis são combinados em cadeias e arranjos, a fim de 

aumentar o nível de tensão em corrente contínua que alimenta o barramento CC do inversor, 

que condiciona a eletricidade gerada, isto é, transforma as tensões e correntes em CC para 

tensões e correntes em CA, sincronizadas com as tensões da rede elétrica da concessionária. O 

inversor apresenta um algoritmo de rastreamento de máxima potência que assegura que os 

arranjos de painéis solares fotovoltaicos a ele conectados operem no ponto de máxima 

potência. Além destas duas funções, ele também possui um algoritmo de detecção de 
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ilhamento que, quando detecta uma interrupção no fornecimento de eletricidade pela 

concessionária de energia, interrompe automaticamente a injeção de potência na rede elétrica 

para evitar risco de acidente às equipes de manutenção do sistema elétrico ou usuários. 

 Desde o dia 27 de julho de 2011 a usina opera de forma experimental conectada à rede 

de distribuição elétrica. A mesma é classificada pela norma da CEMIG ND 5.3 (Fornecimento 

de Energia Elétrica em Média Tensão) como Geração Própria, pois atende parcialmente o 

consumo da própria UFJF, ou seja, não injeta potência na rede elétrica da CEMIG. A Usina 

também é classificada na literatura como Geração Distribuída (GD), que é uma expressão 

usada para designar a geração elétrica realizada junto ou próxima do(s) consumidor(es) 

independente da potência, tecnologia e fonte de energia [14].  

 No cenário nacional, predominantemente hidroelétrico, em virtude dos centros de 

carga muita das vezes estarem distantes dos potenciais hidroelétricos, são necessários vultosos 

investimentos na construção de linhas de transmissão. Portanto, a GD a partir de usinas 

eólicas, usinas solares fotovoltaicas, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's) estão se 

tornando cada vez mais atrativas suprir a crescente demanda energética brasileira. 

Em menos de um ano de funcionamento, a usina já quase alcançou 19 MWh de 

energia produzida e com isto evitou que aproximadamente de 13 toneladas de CO2 fossem 

lançados no ambiente. A estimativa da quantidade de carbono é de 700 g/MWh, que é uma 

média dos registros de geração de usinas térmicas, cujo combustível é o carvão mineral[19] 

[20]. 

 A média de geração para o mês de janeiro de 2012 foi de aproximadamente 

50 kWh/dia. O mês de Janeiro de 2012 na cidade de Juiz de Fora foi um período com muita 

chuva, consequentemente, houveram dias em que a geração foi afetada devido ao céu 

nublado[21]. 
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Figura 8 - Produção Mensal do Mês de Janeiro – 2012. 

 Desde o início da interligação com o sistema de distribuição até o mês de junho já 

foram gerados aproximadamente 17 MWh. A produção no mês de julho de 2011 foi pequena 

pois a interligação da usina solar fotovoltaica com a rede de distribuição se realizou no dia 27, 

com isso apenas 5 dias de produção contribuíram para este mês. As informações para o mês 

de junho de 2012 foram coletadas no dia 14 de julho de 2011. 

 

 
 

Figura 9 - Produção Anual. 
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Tabela 9- Especificação dos Módulos Fotovoltaicos. 

Especificações Técnicas dos Módulos Fotovoltaicos 
Valores  Nominais referidos a ma irradiação de 1000W/m² a 25°C 
Fabricante: BP Solar 
Modelo: SX120 
Potência máxima  (Pmax): 120 W 
Tensão de Máxima Potência (Vmp): 33,7 V 
Corrente de Máxima Potência (Imp): 3,56 A 
Característica de circito aberto (Voc): 42,1V 
Corrente de Curto Circito (Icc) : 3,87 A 

2.2 Qualidade de Energia Elétrica 

As cargas eletrônicas em ambientes residenciais, comerciais e indústrias crescem 

continuamente. A despeito dos benefícios tecnológicos, os conversores eletrônicos presentes 

nestas cargas podem produzir significativos distúrbios elétricos no sistema de suprimento de 

energia, prejudicando tanto a continuidade, quanto a conformidade da tensão e da corrente. 

Um dos problemas mais conhecidos relacionados à Qualidade de Energia Elétrica (QEE) são 

as componentes harmônicas, que podem ser interpretadas como uma deformação da forma de 

onda tensão e/ou de corrente, que teoricamente deveria ser puramente senoidal. 

As componentes harmônicas podem afetar a operação de equipamentos conectados à 

rede elétrica como, por exemplo, motores, geradores e transformadores nos quais nota-se um 

sobreaquecimento devido ao aumento das perdas no ferro e no cobre. No caso das máquinas 

rotativas, existe ainda um outro fenômeno denominado “torque harmônico” o qual é devido a 

presença de harmônicos no fluxo e podem gerar torques de sequência negativa, ou seja, 

torques que atuam no sentido oposto ao da fundamental, como ocorre com o 5o, 11o e etc. 

harmônicos. E ainda, prejudicar o funcionamento de cargas eletrônicas sensíveis, que 

necessitam de alimentação puramente senoidal para funcionarem adequadamente como, por 

exemplo, relógios (“clocks”) de equipamentos que utilizam o cruzamento por zero da forma 

de onda de tensão para gerar internamente contagens ou disparo de eventos [22]. 

Em geradores solares fotovoltaicos, as características da tensão e corrente produzida 

dependem do conversor estático. Independente de qual estratégia utilizada para controlar a 

amplitude, frequência e a fase das tensões e correntes sintetizadas nos terminais CA dos 

conversores, harmônicos de tensão e de corrente são gerados devido à operação discreta dos 

interruptores.  
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 A Distorção Harmônica Total (THD, do inglês “Total Harmonic Distortion”) é um 

indicador de QEE que quantifica a medida de proximidade entre a forma de onda original e 

sua componente fundamental. Ela é definida como [23]: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
1
𝐼𝐼1
∙ � � 𝐼𝐼𝑛𝑛2 

∞

𝑛𝑛=2,3

 

em que I1 é a componente fundamental da corrente e In é a componente harmônica de corrente 

de ordem n. 

 Para avaliar a QEE gerada pela usina foram obtidas as formas de onda de tensão e de 

corrente na saída do conversor identificado pela sigla SB5000S 59754, utilizando-se o 

osciloscópio TDS 2024, de 4 canais, taxa de aquisição de 200 MHz, com uma sonda de tensão 

ligada no canal 2 e uma sonda de corrente no canal 1. As formas de ondas adquiridas onde 

foram encontrados o menor e o maior THD, respectivamente, estão mostradas nas Figuras 10 

e 11. 

 
Figura 10 – Formas de onda de Tensão e 
de  Corrente às 13 h 34 min. 

 
Figura 11 - Formas de onda de Tensão e de 

Corrente às 14 h 34 min. 
A curva de produção de energia na data de 13 de julho de 2012, na qual foram 

coletadas as formas de onda de tensão e de corrente é mostrada na Figura 11. 
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Figura 12: Curva de geração na usina no dia 13 de julho de 2012.  
 
Os gráficos do espectro em frequência das formas de onda de corrente correspondentes 

à Figura 10 e à Figura 11 são mostrados na Figura 13 e na Figura 14, respectivamente, em que a 

escala vertical corresponde ao valor de pico. A linha horizontal preta mostras os limites 

máximos de componentes harmônicas recomendados pela IEEE 929-2000. 

          Uma componente DC aparece nos gráficos devido ao erro de offset da ponteira de 

corrente utilizada na aquisição dos dados. Esta componente DC não é gerada pelos inversores. 

 
 

 
Figura 13 - Espectro harmônico às 13 h 34 min. 
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Figura 14 – Espectro harmônico de corrente às 14 h 34 min. 

 

Tabela 10- Distorção Harmônica Total em função do horário do dia.  

Horário Temperatura (ºC) Potência (W) Condição do Céu THD (%) 
08:34 19 928 Nublado 10,85 
09:34 19 1698 Nublado 6,45 
10:34 19 1982 Parcialmente Nublado 6,08 
11:34 20 2046 Nublado 3,63 
13:34 20 3329 Nublado 3,49 
14:34 24 1090 Nublado 12,75 
16:00 23 127 Nublado 12,40 

 

 Como pode ser observado no espectro harmônico, existem componentes harmônicas 

de ordem ímpar que resultam em um THD mais elevado em períodos de menor produção de 

energia durante o dia. De acordo com a recomendação IEEE Std 929-2000 (Recommended 

Practice for Utility Interface of Photovoltaic Systems) o THD deve ser menor que 5%, na 

potência nominal. Apesar de um THD maior que o recomendado pela norma no período de 

menor geração solar fotovoltaica,as componentes harmônicas estão dentro do limite sugerido 

pela recomendação, conforme é mostrado na Figura 14.  
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Tabela 11 – Especificação Inversores. 

Sunny Boy SB 5000S 
Input DC 
Max Recommended Pv Power 6250 W     
Max DC 5300 W     
Max DC Voltage 600 V     
DC Nominal Voltage 310 V     
Output (AD)   
AC Nominal Power 5000 W 

  Max AC Apparent Power 5000 VA 
  Nominal AC Volagem / Adjustable 208 V 240 V 277 V 

AC Grid Frequency 60 Hz 59,3 Hz 60,5 Hz 
Max Output Current 24 A 21 A 18 A 
Harmonics < 4% 
Efficiency 
Max Efficiency 96,70% 96,80% 96,80% 

 

2.3 Produção de Energia Solar 

2.3.1 Grau de Inclinação dos Painéis Solares Fotovoltaicos 

Para aumentar a eficiência da conversão da energia  pelos painéis solares 

fotovoltaicos, é de suma importância sua correta orientação geográfica. As orientações das 

placas geralmente são feitas voltada para o azimute sul (hemisfério norte) e azimute norte 

(hemisfério sul) com inclinação em torno da latitude geográfica do local da instalação[9], 

visando à busca da maior captação solar ao longo do ano. Todos esses cuidados são devido ao 

movimento aparente do sol durante as estações do ano. 
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Figura 15 - Movimento do Sol ao longo das estações do ano[11]. 

O software Radiasol 2, mostrado na Figura 16, desenvolvido pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, permite obter as características de radiação para determinadas cidades 

no Brasil. Este software também possui uma ferramenta que auxilia na determinação da 

inclinação dos painéis. 

   

Figura 16 - Tela do Software Radiasol 2.0. 

Juiz de Fora está situada na latitude 21°45’ Sul e longitude 43°21’. De acordo com o 

software, a inclinação mais propícia para a produção de energia pelos painéis deve ser de 

32°. Simulações utilizando este programa foram realizadas para as inclinações de 32° 

(sugestão do programa), 23° e também 11° conforme pode ser observado na Figura 15. As 
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inclinações de 11 e 23º foram simuladas pois o arranjo de painéis solares fotovoltaicos que 

fazem parte da Usina Solar Fotovoltaica possuem furação permitindo a orientação dos 

painéis nestas angulações. 

 
Figura 17 - Variação da radiação de acordo com a inclinação dos painéis PV. 

A inclinação de 32° privilegia a produção no mês de inverno, onde o decaimento da 

produção de energia solar é maior. Quando as placas encontram-se com uma menor 

inclinação, ou seja, 11º, os meses de verão são os privilegiados. Porém a inclinação próxima à 

latitude ao longo do ano é a que apresenta a maior média de radiação, conforme dados da 

Figura 17. 

A título de pesquisa, durante os meses de verão, 2 arranjos composto por duas cadeias 

de 12 painéis conectados em série, ou seja, 48 painéis que fazem parte do conjunto do 

inversor identificado por SB5000S 59754, ficaram inclinados na direção azimute norte com 

ângulo igual a 11.5°. Outros 48 painéis que fazem parte do conjunto do segundo inversor, 

identificado por  SB5000US 43442, ficaram inclinados ao azimute norte com ângulo igual a 

23°. Os a produção de energia resultante foi de 682,34 kWh para o conjunto de painéis 

inclinados a 11º e de 661,51 kWh para a inclinação de 23º, no mês de fevereiro de 2011. 

 

0 2 4 6 8 10 12
3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

5.2

Meses

K
W

h/
di

a*
m

2

 

 
32º
23º
11º



 

27 
 

Tabela 12 – Radiação por inclinações ao longo do ano. 

Mês Inclinação 32° ( KWh/m²/dia) Inclinação 23° Inclinação 11° 
Janeiro 4,37 4,63 4,89 
Fevereiro 4,78 4,92 5,10 
Março 4,66 4,71 4,64 
Abril 4,25 4,18 3,98 
Maio 4,39 4,25 3,90 
Junho 4,11 3,93 3,54 
Julho 4,95 4,71 4,27 
Agosto 4,76 4,61 4,30 
Setembro 4,06 4,01 3,89 
Outubro 4,29 4,39 4,43 
Novembro 4,25 4,48 4,66 
Dezembro 4,16 4,46 4,69 
Média 4,41 4,44 4,35 

 

O software Radiasol prevê uma radiação média para as inclinações de 11° e 23° igual 

a 5,10 𝑒𝑒 4,92 𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ  
𝑚𝑚2 ,  respectivamente. A diferença teórica calculada para as diferentes 

inclinações no mês de janeiro é de 3,65% e a diferença real encontrada analisando a produção 

mensal do mês nas duas inclinações é de 3,14%. O resultado experimental é similar ao 

simulado, pois o painel de menor inclinação apresentou uma produção de energia maior.  

2.3.2 Influência das Estações 

            De acordo com [24], a quantidade de horas de sol para a cidade de Juiz de Fora, em 

cada mês, é mostrada na Tabela 6. É possível constatar que na estação do inverno a 

disponibilidade do sol diminui drasticamente, para 10,8 horas. No verão a disponibilidade Sol 

é em média 13 horas, no outono de 11,5 horas e na primavera de 12, 4 horas. Este fato 

acontece devido ao movimento aparente da Terra em relação ao Sol que nos períodos com 

maior declinação solar a sua trajetória aparente em relação à Terra é menor e, 

consequentemente, a quantidade de horas de Sol também.  
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Tabela 13 – Quantidade de horas de sol para cada mês do ano. 

 

Mês Horas de Sol 

Ve
rã

o 

Dezembro 13,2727 
Janeiro 13,1619 
Fevereiro 12,653 

O
ut

on
o Março 12,1093 

Abril 11,5126 
Maio 10,9776 

In
ve

rn
o Junho 10,705 

Julho 10,809 
Agosto 11, 2423 

Pr
im

av
er

a Setembro 11,8155 
Outubro 12,4349 
Novembro 12,9669 

 

2.3.3 Curvas de Produção Diária 

Os dermatologistas advertem para evitar a exposição ao Sol no período entre 10 e 16 

horas, devido à maior intensidade dos raios solares neste período. A produção de energia solar 

fotovoltaica neste horário comprova este alerta, pois a produção de eletricidade neste período 

é bem superior. 

A produção diária de energia solar fotovoltaica é predominantemente afetada pelas 

condições atmosféricas de radiação solar e de temperatura. Quanto mais elevado o nível de 

radiação e mais baixa a temperatura, maior será a produção de energia. Em dias com Sol e 

sem nuvens, a curva de produção de energia é similar a uma gaussiana, ocorrendo o máximo 

de geração entre o intervalo entre 11 e 13 horas. Nas demais situações, a curva de geração é 

imprevisível, pois as condições atmosféricas podem variar significativamente ao longo do dia, 

em especial quando há nuvens de chuva.  

Na FIGURA 18, são mostrados gráficos diários da energia gerada em diversas das 

estações do ano, correspondentes à situação do dia de melhor geração (coluna esquerda) e de 

pior geração (coluna direita).  
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Figura 18 : (a) 24/01/12; (b) 02/01/12; (c) 14/04/12; (d) 26/04/12; (e) 18/06/12; (f) 
12/06/12; (g) 09/10/11; (h) 31/10/11. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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Os gráficos permitem observar que a produção de energia não possui o mesmo perfil 

ao longo do dia, uma vez que modifica de acordo com as variações atmosféricas. A presença 

de nuvens interfere na radiação direta sobre os painéis solares fotovoltaicos, uma vez que a 

radiação solar é a principal responsável pela produção de energia solar fotovoltaica. 

2.5 Viabilidade Econômica 

 Um dos fatores decisivos para a aprovação de um projeto é o calculo de “payback”, ou 

seja, o prazo de retorno de um investimento, ou melhor, é o tempo em que o investimento se 

paga e começa a gerar lucro para o investidor. 

 Para a realização deste cálculo alguns fatores precisam ser levados em conta. O 

primeiro fator é a escolha da Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Esta taxa é definida pelo 

investidor onde qualquer investimento com retorno menor que o definido é descartado 

considerando que não envolva projetos de cunhos sociais ou capital investido a fundo perdido. 

Outro ponto vital para a escolha de uma TMA é que o dinheiro investido hoje não possui o 

mesmo “valor” do que o dinheiro investido no dia de amanhã, devido à inflação, que é o 

aumento persistente e generalizado no valor dos preços[25]. 

 Segundo estudo disponibilizado pelo governo em[26], pode-se observar que o valor 

acumulado ao longo nos anos em média situa-se na casa dos 6,5 % ao ano. De posse desses 

dados, juntamente com o valor do conjunto dos painéis solares fotovoltaicos e inversores de 

frequência, pode-se estimar o retorno do investimento com o seguinte fluxo de caixa. 

 O investimento inicial consiste na aquisição das placas solares fotovoltaicas, 

inversores de frequência,  montagem e mão de obra da construção. Os valores encontrados em 

mercado para as placas solares fotovoltaicas de 300 Wp (Watt-Pico) está em torno de 

$ 219,00 [27] e inversores de 5 KW do fabricante SMA é de $ 2.570,40 [28].  O valor de 10% 

sobre a soma total do investimento no conjunto de painéis solares fotovoltaicos e inversores 

destinar-se-á ao capital referente ao custo de instalação e demais equipamentos como cabos 

elétricos, disjuntores e estrutura metálica de sustentação dos painéis. O orçamento previsto 

está descrito na Tabela 14. 
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Figura 19 - Fluxo de caixa para investimento em Usina Solar Fotovoltaica. 

 O cálculo de “payback” será efetuado para a construção de uma usina com potência 

máxima de 15kW e um horizonte de planejamento será adotado como a vida útil de um 

sistema solar fotovoltaico que é de 20 anos para os painéis em operação na usina [9]. 

Tabela 14 - Orçamento do custo dos materiais. 

Equipamento Quantidade Valor de Mercado Total 

Inversor 3 $ 2.570,40 $ 7.711,20 

Painéis PV 50 $ 219,00 $ 10.950,00 

Custo instalação 1 $ 1.866,12 $ 1.866,12 

Total   $ 20.527.32 

 

 Para realizar o cálculo do retorno financeiro através da venda de eletricidade será 

necessária a obtenção de um valor médio de produção de energia elétrica por mês, haja vista 

que a produção não é uniforme ao longo de todo o ano. Analisando a Figura 9, tem-se uma 

média mensal aproximada de 1,6 MWh de geração de eletricidade. Multiplicando a produção 

de eletricidade mensal por um valor de R$ 260,00 MWh  [29], valor de referência para o 

governo federal para futuros leilões de energia solar fotovoltaica, o retorno mensal será de R$ 

416,00. Este valor foi transformado em uma série aritmética ao longo dos anos para facilitar a 

realização do estudo. 

 Considerando o valor do um Dólar Americano sendo 2,0332 reais. O valor final do 

investimento sem os imposto é de R$ 41.736,15 reais.  
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Os cálculos consistem-se em duas etapas: 

Compatibilização da taxa de juros anual para mensal: 

𝑖𝑖 = (1 + 𝑖𝑖𝑎𝑎)
1

12 − 1 

Cálculo do valor presente: 

𝑃𝑃 = �
𝐴𝐴

(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛�
∗ �

(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛 − 1
𝑖𝑖

� 

em que: 

• A = Fator de formação de capital da serie uniforme de pagamento de “n” 

correspondente a R$ 416,00; 

• P = Valor presente; 

• i = taxa de juros mensal; 

• n = Número de períodos da aplicação. 

• ia = taxa de juros anual; 

 

 O valor de P neste caso se resume a quantia de R$ 56.959,00. Abatendo esta quantia 

no valor da investimento inicial conclui-se que em um horizonte de 20 anos com a taxa de 

juros de 6,5% o investimento será pago em 12 anos. O valor de manutenção foi 

desconsiderado, pois representa apenas uma pequena parcela com o custo da limpeza dos 

painéis e eventuais reparos. Atualmente um valor de R$ 260 por MWh gerado é alto haja vista 

que o preço pago pelos parque de geração eólica está em torno dos cem reais. Em suma a 

geração fotovoltaica não é um bom investimento devido ao custo associado por MWh 

produzido. 

 2.6 Conclusão Parcial 

O conhecimento da disponibilidade dos recursos energéticos é de grande importância 

na tomada de decisão para o investimento em geração solar fotovoltaica. Registros de 

radiação solar ao longo do ano possibilitam fazer uma previsão da quantidade anual de 

energia produzida. O mapa solar indica estimativa da disponibilidade de radiação solar 
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incidente, que pode ser obtido em estações solarimétricas ou a partir de imagens de satélites, 

que é o caso do Atlas de Irradiação Solar no Brasil [30]. 

 Este capítulo descreveu o funcionamento da Usina Solar Fotovoltaica da UFJF e 

também demonstrou a importância da correta orientação do arranjo de painéis solares 

fotovoltaicos ao longo das estações para buscar o ponto ótimo de geração solar fotovoltaica. 

Gráficos de produção diária, mensal e anual comprovam que o recurso solar não é uma forma 

energética constante e depende significativamente de condições atmosféricas. É necessário 

associar a geração solar fotovoltaica a uma fonte despachável (hidroelétrica, no caso) para 

evitar oscilações de tensão ou acumular previamente a energia em baterias elétricas, por 

exemplo. 

 O problema de distorção harmônica encontrado para períodos de baixa geração é 

ligeiramente superior a 5% porém a norma recomenda este valor de THD na situação de 

potência nominal. A violação do limite de THD indica a necessidade de um estudo mais 

detalhado a respeito do impacto das componentes harmônicas, que estão dentro do limite, 

sobre o sistema. 

 Para finalizar, o custo de uma instalação solar fotovoltaica de 15 kW se paga em 12 

anos, porém a simulação foi feita para os preços praticados fora do Brasil e sem impostos. 

Este fato mostra que sem o incentivo do governo o empreendimento pode-se tornar pouco 

atrativo. 

  



 

34 
 

CAPÍTULO 3  

SOFTWARE DE 

GERENCIAMENTO DE DADOS 
O objetivo deste capítulo é descrever a concepção e o funcionamento do sistema de 

monitoração de dados da Usina Solar de Juiz de Fora. 

3.1 Sistemas de gerenciamento de dados 

O Datalogger é um sistema computacional para registro e processamento de informações 

provenientes de um módulo de aquisição de dados de sensores ou transdutores de variáveis 

ambientais como temperatura e umidade. Os dados são guardados e processados localmente 

em um computador, ou em um sistema microcontrolado e apresentados em display LCD ou 

impresso. 

Este trabalho apresenta uma ferramenta computacional para monitorar e registrar 

informações de dados da Usina Solar Fotovoltaica da UFJF, denominado de USINALOG. 

Este software é um sistema desenvolvido em linguagem LABView, para funcionar em 

ambiente Windows utilizando um módulo de aquisição de dados da National Instruments, 

conectado ao computador através da porta de comunicação USB. 

As variáveis que serão monitoradas são temperatura, radiação solar, tensão e corrente 

contínua do arranjo ou painel solar fotovoltaico. 

3.1.1 Concepção do Projeto 

No inicio das atividades o projeto estava previsto como plataforma de trabalho o software 

Elipse Scada. Entretanto, devido à adoção da placa de aquisição de dados da National 

Instruments, DAQ USB 6009, foi utilizado o software de programação Labview para 

desenvolver o software de monitoração de dados. 
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3.2 Materiais e Métodos 

3.2.1 Labview 

O LabVIEW é uma linguagem de programação gráfica que utiliza ícones, em vez de 

linhas de código, para criar aplicações. Em contraste às linguagens de programação baseadas 

em código, em que a instrução determina a execução do programa, o LabVIEW utiliza 

programação baseada em fluxo de dados, onde o fluxo determina a execução do programa. 

O LabVIEW foi desenvolvido para funcionar em sistemas operacionais como o 

Windows, Macintosh,  Unix e Linux  e também já está integrado para comunicação com 

diversos hardwares e dispositivos DAQ’s. Com este software pode-se criar aplicações de 

testes e medição, aquisição de dados, controle de instrumento, registro de dados de análise de 

medição e geração de relatórios [26]. 

3.2.2 DAQ USB 6009 

A placa de aquisição de dados do fabricante National Instruments é uma ferramenta 

robusta e de fácil manuseio. Conforme descrito pelo fabricante, a placa consta das 

características descritas na Tabela 8. Ela é a responsável por coletar os dados dos sensores e 

enviar dados para os atuadores. 

Tabela 15 - Especificação da placa de aquisição de dados. 

Analog 
Input 

Input 
Resolution 

Max 
Sampling 
Rate 
(kS/s) 

Analog 
Output 

Output 
Resolution 

Output 
Rate 
(Hz) 

Digital 
I/O 
Lines 

32 Bit-
Counter 

8 Single-
ended/ 4 
differential 

14 48 2 portas 12 150 12 1 

3.2.3 Sensores e Atuadores 

Sensores e atuadores são dispositivos eletrônicos responsáveis pelas coletas das 

informações do ambiente e pela atuação sobre a planta a ser controlada.Normalmente o 

sistema possui controle e gerenciamento através de um agente programável,  os quais atuam 

sobre os dispositivos.  
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A especificação dos sensores, já disponíveis no laboratório, estão descritas a seguir: 

• Sensor de Temperatura - É um circuito integrado fabricado pela empresa Texas 

Instruments, que possui um conversor analógico/digital interno. O LM35DZ faz a 

coleta da temperatura e tem uma escala de +2ºC a 150ºC de acordo com a sua 

configuração. 

 
 

Figura 20 – Foto e configuração do sensor de temperatura 

• Sensor de radiação – Modelo LP02 do fabricante CAMPBELL SCIENTIFIC , faixa de 

medição 0-2000 W/m², saída em tensão com escala de 1 µV/Wm² que pode ser 

conectado a uma entrada analógica diferencial  ou uma single ended no sistema de 

aquisição de dados. 

 

• Sensor de tensão – Transdutor de tensão com medidas efetuadas através da utilização 

do princípio do efeito Hall, faixa de medição 10-500V, relação de transformação 

2500:1000, modelo LV-20P, do fabricante LEM. 

 

• Sensor de corrente – Transdutor de corrente que utiliza o princípio de medição de 

efeito Hall, faixa de medição 0 a 60 A eficaz, saída em tensão, modelo HXS 20-NP do 

fabricante LEM com aplicação em sistemas solares. 

 

3.3 Diagrama do Sistema 

 A figura 21 ilustra o fluxo das informações sobre as interfaces de dispositivo do 

sistema. 
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Figura 21- Diagrama do fluxo do sistema. 

Neste sistema o computador é o agente responsável pela programação/execução do 

software e também para realizar a interface com a DAQ. Conforme descrito anteriormente, a 

interface DAQ realiza a amostragem dos dados e os envia para o computador, em que os 

dados são tratados digitalmente. 

3.4 Funcionamento do USINALOG 

3.4.1 Funções implementadas 

 O software em desenvolvimento já apresenta as seguintes funções: 

• Monitoração de temperatura 

 O sensor de temperatura está conectado na entrada analógica AI2 da placa de 

aquisição de dados. A frequência de amostragem é de 1kHz e os dados são 

armazenados em um vetor com 60 amostras e a seguir é realizado uma média 

aritmética dos dados de temperatura contido neste vetor. Um resistor de 10kΩ entre os 

terminais de saída do sensor e o terra da fonte de alimentação é utilizado devido à 

instrução do fabricante.  
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Os dados são disponibilizados ao usuário em uma tela gráfica no formato 

decimal, juntamente com uma ferramenta gráfica em formato de termômetro. 

No dia 15 de Julho de 2012 foram realizadas medições de temperatura e a tela 

(que é demonstrada em corte devido às suas dimensões) com  os dados encontrados é 

mostrada na Figura 22. 

 

Figura 22 - Teste sensor de temperatura. 

 Durante a realização da prática foi utilizado um termômetro de mercúrio para que 

fosse possível realizar a comparação dos dados. O termômetro de mercúrio indicava 19ºC no 

momento da aquisição. Conforme notado na figura o valor encontrado para determinado 

instante de tempo foi de 19,18ºC, valor que reproduz a temperatura ambiente. O gráfico de 

temperatura aparece com grandes variações pois há oscilações de tensão do sensor, porém 

esta oscilação (+/- 0,2 V), é desprezível. Deve-se ajustar a escala do gráfico para evitar esse 

problema. 

• Monitoração de Radiação Solar 

 Antes de ser conectado ao sistema de aquisição de dados, a saída do piranômetro foi 

conectada a um osciloscópio. Foi observado um sinal de tensão extremamente pequeno e 

ruidoso.Desta forma, foi construído um amplificador de sinais do tipo instrumentação para 

efetuar a amplificação dos sinais e remoção dos ruídos de modo comum, conforme mostrado 

na Figura 23. 
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Figura 23 - Amplificador Operacional de Instrumentação 

 

  

No entanto, a construção do amplificador de instrumentação com o amp-ops TL-084 resultou 

em um ganho de tensão não constante. Para corrigir o problema foi adquirido o circuito integrado (CI) 

INA128PA, fabricado pela Texas Instruments. Este CI é um amplificador de instrumentação de 

precisão. Para a utilização do mesmo somente é necessário o ajuste de um resistor que é responsável 

pela determinação do ganho desejado juntamente com a sua alimentação. Ajustando-se o ganho para 

100, foram obtidos os resultados experimentais mostrados na Figura 24. 

 
Figura 24 - Monitoração da radiação solar: (CH1) saída do piranômetro (CH2) 

sinal amplificado pelo amp-op de instrumentação. 
  

O canal 1 representa a coleta dos dados do piranômetro e o canal 2 é destinado ao sinal 

amplificado.Conforme pode ser observado, o valor do ganho é muito próximo de 100, devido ao erro 

de precisão do resistor variável utilizado. Os resultados experimentais indicam que quando a radiação 

solar é muito baixa, o sinal torna-se extremamente ruidoso e o ganho torna-se não linear. O fabricante 
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sugere a inclusão de dois capacitores de 0,01 µH entre os terminais de alimentação para expurgar tais 

ruídos indesejados. 

Para a coleta dos dados a saída do circuito de interface entre o sensor e a placa de aquisição de 

dados foi ligado na entrada analógica AI3 e os dados de radiação foram coletados utilizando uma 

frequência de amostragem de 1Hz. Os resultados obtidos estão demonstrados na Figura 23. Os dados 

foram coletados por 10 horas gerando um arquivo com aproximadamente 31000 pontos. A medição 

começou às 08 da manhã do dia 16 de julho de 2012 e sucedeu-se até às 16 horas e 30 minutos. 

 
Figura 25 – Resultado da medição de radiação com o USINALOG.  

  

• Sensor de Corrente e Tensão 

 Como os sensores de tensão e de corrente especificados ainda não foram adquiridos, 

as entradas Analógicas AI0 e AI1 foram conectadas dois  sinais de tensão contínua de 5V. O gráfico 

do sistema supervisório mostra as duas formas de onda sendo lidas a uma faixa de 1kHz na Figura 26. 

 
Figura 26 - Obtenção de valores entradas AI0 e AI1. 

 

Como pode ser observado, a variação do sinal medido é de +/- 0,002V em relação ao sinal 

medido 4,98V. Outro recurso disponível no software é a exibição da potência instantânea. O software 

efetua a multiplicação dos valores de tensão e corrente instantânea coletados de cada respectivo sensor 

e exibe o resultado de forma interativa com o usuário  
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Figura 27 - Medidor da Potência Instantânea. 

 3.4.2 Página de dados 

 Todos os dados necessários para monitoramento dos dados elétricos e ambientais estão 

disponíveis em tela única para o usuário. Durante a elaboração do projeto buscou-se 

proporcionar ao operador fácil manuseio e interpretação. Conforme disponibilizado na seção 

Anexo I, pode-se observar essas características descritas. 

3.4.3 Geração de Relatórios 

 Juntamente com a interface elaborada, foi construída uma ferramenta de geração de 

relatórios, que consiste em arquivo de dados em formato Excel que pode ser importado em 

outros programas como, por exemplo, MATLAB. A quantidade de pontos é proporcional à 

taxa de amostragem na aquisição configurada da placa DAQ, neste caso 1000 pontos por 

segundo. Esta taxa pode ser modificada caso houver necessidade pelo programador do 

software. Essa ferramenta é particularmente importante para gerar dados de temperatura e de 

radiação solar necessários para simulações mais reais de curvas de geração solar fotovoltaica. 

3.5 Conclusão Parcial 

 Este capítulo sintetizou a concepção e a funcionamento do software de gerenciamento 

de dados. Através deste aplicativo será possível o estudo do comportamento da usina solar 

fotovoltaica em termos das condições climáticas predominantes, ou seja, temperatura e 

radiação solar. Além de evitar a prevista aquisição de um datalogger, o sistema desenvolvido 

ainda permite integrar novas variáveis de monitoramento, controlar digitalmente diversas 

saídas, uma vez que a placa de aquisição de sinais apresenta canais A/D e saída digital  

disponíveis. 
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CAPÍTULO 4  

 CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 

4.1 Conclusão 

Este trabalho apresentou a estrutura e funcionamento da Usina Solar Fotovoltaica da 

Universidade Federal Juiz de Fora juntamente com o projeto e funcionalidades de um 

software elaborado para monitoramento da operação da usina. Foi também realizada uma 

breve revisão bibliográfica sobre formas de conversão de energias renováveis em eletricidade, 

bem como sobre o panorama de crescimento mundial e nacional da geração solar fotovoltaica. 

Foram investigadas a influência da inclinação dos painéis solares fotovoltaicos e a 

distorção harmônica na corrente produzida pela usina.  Para a cidade de Juiz de Fora a melhor 

inclinação global é de 32° dos painéis solares fotovoltaicos, direcionados para o Norte 

geográfico. Em relação à Qualidade de Energia Elétrica foi constatado que a corrente injetada 

na rede elétrica da concessionária,  está adequada em relação ao limite das componentes 

harmônicas. 

Foram realizados estudos sobre a produção de energia elétrica da usina ao longo de um 

ano de operação. Estes estudos mostram que a produção da energia solar fotovoltaica é 

inteiramente dependente do clima e das estações do ano, ou seja, a previsão de produção de 

energia é mais complexa do que em hidroelétricas que possuem imensos reservatórios de água 

para acomodar intempéries ambientais e mudanças climáticas. Portanto, é imprescindível um 

estudo para definir a localização deste tipo de usina a fim de aproveitar melhor o recurso solar 

disponível ao longo de todo o ano. O território brasileiro é privilegiado com tal recurso, 

porém os estados da região nordeste possuem um melhor potencial para investimento. 
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Os futuros trabalhos quando simulações mais realísticas serão necessárias poderão ser 

auxíliadas pelo Usinalog pois este software já é capaz de indicar as medições de temperatura e 

radiações necessárias para estudos do  clima na cidade de Juiz de Fora e demais localidades. 

Para finalizar é concluído que apesar da fonte de energia solar fotovoltaica não ser um 

investimento atrativo, tendo em vista o seu custo de implantação e o custo de importação dos 

materiais, é esperado que o governo tome medidas fiscais para incentivar esta produção e com 

isso estudos e aperfeiçoamentos serão executados estimulando a redução dos preços e 

tornando o investimento como uma aplicação financeira viável. 

4.2 Trabalhos Futuros 

 Como temas para futuros desdobramentos desta pesquisa são sugeridos: 

 

• Melhoria no circuito de amplificação e filtragem de sensor de radiação; 

• Implementação de menus no programa para a melhor visualização dos dados a serem 

analisados;  

• Disponibilização de ferramenta que propicie a escolha do intervalo de tempo para coleta de 

dados para a geração de relatórios.  
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