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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a produção de energia elétrica a 

partir do sol para auto-consumo em edificações urbanas. O sistema que permite esta 

conversão, denominado sistema solar fotovoltaico, quando no formato On Grid ou 

Grid Tie (conectado à rede elétrica), não usa baterias, o que pode diminuir de forma 

importante os custos de manutenção do mesmo e o seu investimento inicial com 

relação a outros sistemas de energia solar fotovoltaicos. 

Os objetivos do trabalho envolveram verificar a viabilidade técnico-financeira 

da instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede para fornecer 

parcialmente a energia elétrica consumida no prédio da Unidade José de Filippi do 

Campus Diadema da Universidade Federal de São Paulo. 

Na metodologia adotada usou-se uma simulação computacional que gerou a 

otimização do desempenho geral do sistema, entre diversos tipos de equipamentos, 

ângulos de instalação e posicionamento possíveis. Foi elaborado também um estudo 

de payback (retorno sobre o investimento), e coletado os custos reais de um 

financiamento bancário para investimentos neste tipo de projeto, denominado, no 

mercado, de “linha verde”. 

Os resultados demonstraram que o projeto solar proposto, apesar do custo 

inicial elevado, tem um payback de aproximadamente 9,8 anos, dentro de uma vida 

útil estimada do sistema em mais de 20 anos. É um resultado positivo, tanto sob o 

prisma unicamente do projeto, como também para o meio ambiente no que tange ao 

fato de que projetos deste tipo diminuem perdas frequentes em transmissão e 

distribuição de energia elétrica, comuns ao sistema tradicional de geração de 

energia elétrica centralizada que se adota no Brasil atualmente. 

 

 

Palavras chave: Energia solar fotovoltaica. Sistema On Grid. Grid Tie. Matriz 

energética brasileira. Energia solar conectada à rede. 



ABSTRACT 

 

This paper presents a study on the production of electricity from the sun for self-

consumption in urban planning. The system that allows this conversion, named photovoltaic 

solar system, uses no batteries when connected to the electrical grid, what can substantially 

decrease its maintenance costs and initial investment regarding other photovoltaic solar 

energy systems. 

The goal of the paper involved checking the technical and financial feasibility of 

installing a solar plant to provide part of the electricity consumed at the José de Filippi Unit 

building of the Diadema Campus of the Federal University of São Paulo. 

A computer simulation was used in the adopted methodology, generating the 

optimization of the overall system performance among several types of equipment, 

installation angles and possible positioning. A payback study (return on investment) was also 

carried out taking into account the real costs of a bank financing for investments in this type 

of project, called the market "green line". 

The results showed that the proposed solar project has, in spite of a high initial cost, a 

payback of about 9.8 years, in an estimated system service life of over 20 years. It is a 

positive result both for the project itself and the environment, in that such projects reduce 

frequent losses in the transmission and distribution of electricity, common to the traditional 

system of centralized power generation adopted in Brazil today. 

 

Key words: Photovoltaic solar energy. On Grid systems. Grid Tie. Brazilian power matrix. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer do século XX e, especialmente, nos anos 70, com a crise do petróleo, em 

que o produto chegou a ter um aumento de 400% em poucos meses (BP, 2013), a sociedade 

percebeu que era altamente dependente dos combustíveis fósseis e começou a buscar outras 

possíveis fontes de energia. A partir daí, grandes esforços foram direcionados para a busca de 

fontes de energia alternativas às fontes tradicionais, entre elas a energia solar. 

Naquele período, ganhou força o desenvolvimento de sistemas da energia solar. Até os 

anos 60, a maior aplicação da energia solar fotovoltaica se dava para fornecimento de energia 

elétrica em projetos militares e espaciais. 

 Ainda nos anos 70, a evolução no processo de fabricação dos materiais 

semicondutores usados na fabricação de células e painéis solares fotovoltaicos contribuiu para 

reduzir os custos e surgiram novas oportunidades de uso dos sistemas fotovoltaicos do tipo 

isolado para: telecomunicações, eletrificação rural e em zonas remotas, sem acesso à 

eletricidade através da rede convencional.  

 Contudo, foi no início dos anos 90 que houve um expressivo crescimento dos sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede (SFCRs) para uso comercial, residencial e industrial nos 

países do primeiro mundo, impulsionados especialmente por programas para diversificar a 

matriz energética local.   

Foi naquele período que, além da busca por uma alternativa energética diferente das 

baseadas em petróleo, carvão e combustíveis nucleares, iniciou-se uma preocupação com as 

mudanças climáticas e os problemas decorrentes do efeito estufa no planeta Terra (Kyoto 

Protocol, 1998). 

 Alinhada com este pensamento, a maior parte dos sistemas de energia solar 

fotovoltaica instalados no mundo foi fruto de programas de incentivo governamentais 

específicos e criados por cada país para estimular o uso da energia solar, já que o valor desta 

fonte energética ainda era alto em relação a outras fontes convencionais e às tarifas de energia 

elétrica praticadas naquele momento. Estas políticas de incentivo vêm ampliando o uso da 

energia solar fotovoltaica através de incentivos fiscais ou financeiros e, além de ampliar o uso 
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desta fonte, vêm também fomentando o desenvolvimento das indústrias e da cadeia de 

fornecedores e prestadores de serviço da área.  

 No Brasil, a energia solar fotovoltaica ainda é pouco incentivada em relação a outros 

países de mesmo potencial econômico. Apesar do grande potencial de irradiação solar, 

excelente para captação de energia fotovoltaica e produção de energia, a matriz energética 

elétrica brasileira é em sua grande maioria hidráulica, através de grandes usinas, que, apesar 

de ser considerada uma fonte energética renovável, também vem apresentando crescentes 

problemas sociais, ambientais e econômicos, os três pilares de sustentação de uma política 

pública alinhada com a sustentabilidade (Hernandez, 2012). 

 Enquanto na Alemanha a energia solar fotovoltaica representou, no ano de 2012, cerca 

de 10% da matriz energética elétrica nacional e superou a fonte hidráulica, no Brasil esse 

número não chegou a 0,01% (EPE,2012).  A potência acumulada de sistemas fotovoltaicos no 

Brasil é em sua maioria de sistemas isolados, que atende locais sem acesso à rede elétrica 

convencional, em especial nas regiões norte e nordeste do país (EPE, 2010). Somente em 

2012, precisamente no dia 17 de abril, é que foi publicada a regulamentação governamental 

que autoriza os mini e micro-geradores de energia, entre eles os sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede (SFCR), a destinar para a rede o excedente de energia produzido, gerando 

desta forma créditos para consumo futuro (ANEEL, Resolução Normativa nº 482/2012).  Este 

marco regulatório sobre o tema foi um importante passo do Brasil para o crescimento e uma 

maior inserção desta fonte de energia dentro da matriz energética brasileira.  

Observando estes números e criando um ponto de partida desta dissertação, este 

trabalho observa a composição da matriz energética nacional e busca avaliar a viabilidade da 

energia solar fotovoltaica dentro do escopo de opções disponíveis no Brasil. Como estudo de 

caso, apresenta uma simulação computacional e uma avaliação de retorno sobre investimento 

econômico de um SFCR para suprir parte da demanda de energia elétrica em uma edificação 

pública, neste caso um prédio da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, que abriga 

a unidade José de Filippi do Campus Diadema.   

Os resultados obtidos sinalizam que o sistema fotovoltaico proposto, diante da 

realidade da instituição, pode ser uma alternativa economicamente viável e positiva do ponto 

de vista da sustentabilidade. Nas conclusões são propostos encaminhamentos que podem 

estender e aprofundar as pesquisas iniciadas com o presente estudo.   
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2 OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, apresenta-se um panorama geral da matriz energética elétrica brasileira 

visando conhecer a participação da energia solar fotovoltaica na mesma. Realizou-se também 

o estudo de caso de implantação de um sistema solar fotovoltaico conectado à rede 

convencional de energia elétrica em uma edificação pública brasileira, na Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP, na cidade de Diadema – SP, usando dados reais do 

consumo energético do edifício e custos de investimento para implantação deste sistema. 

 São listados, a seguir, os objetivos e a metodologia referentes a esta investigação. 

 

2.1 Objetivo Geral:  

 Analisar vantagens e desafios dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede em 

edificações no Brasil, usando dados reais de consumo energético e de investimento 

financeiro necessário. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Pesquisar sobre o panorama do uso da energia solar fotovoltaica no Brasil e no 

mundo; 

 Identificar progressos e limitações do uso da energia solar fotovoltaica conectada à 

rede no Brasil; 

 Realizar simulação computacional de um SFCR em um prédio da UNIFESP-Diadema 

usando dados realísticos de insolação;  

 Propor, como consequência da simulação, um SFCR para o prédio da UNIFESP-

Diadema;   

 Estimar o investimento econômico e o payback (retorno sobre o investimento) 

necessários para implantação do sistema solar fotovoltaico indicado, baseados em 

custos reais de mercado; 

 Analisar a viabilidade da instalação do SFCR indicado, em relação ao fornecimento e 

ao consumo de energia elétrica atual. 
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2.3 Metodologia: 

A metodologia utilizada neste trabalho envolveu várias estratégias: 

 Coleta de dados referentes ao prédio da UNIFESP;  

 Entrevista com a direção da UNIFESP;  

 Pesquisa de diferentes software de simulação computacional de sistemas fotovoltaicos; 

 Estudo do software PVsyst;  

 Simulação de sistema fotovoltaico para a edificação analisada neste estudo; 

 Cálculos de payback usando planilha eletrônica;  

 Pesquisa de mercado sobre valores para instalação de um SFCR e; 

 Análise dos dados levantados. 
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3 A MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

A energia é um dos principais componentes que alavancam o desenvolvimento 

econômico de um país, e sua disponibilidade é a mola propulsora da sociedade em períodos 

de crescimento e evolução. Um dos principais indicadores observados em períodos de 

aquecimento econômico e elevação da qualidade de vida é o aumento do consumo de energia 

em residências, comércio, transporte e indústria em geral. No gráfico 1 é possível observar, no 

intervalo entre 1998 e 2007, que a linha de variação do consumo de energia elétrica, 

acompanha a tendência do PIB com proximidade em todo o período. 

 

Gráfico 1 - Variação do PIB Global e variação do consumo de energia (1998 - 2007).  

 

Fonte: IPEA, BP 2008. 

 

A matriz energética de um país é composta de todas as fontes renováveis e não 

renováveis de energia disponíveis para utilização. No Brasil, a matriz energética é composta 

pelas fontes renováveis e não renováveis apresentadas na tabela 1.  

Apesar do grande peso dos derivados de petróleo (fonte não renovável) dentro da 

matriz energética nacional total, quando se trata de matriz elétrica especificamente, a 

brasileira tem outro perfil, já que apresenta a maior parte da energia elétrica gerada através de 

produção hidráulica via grandes usinas hidroelétricas e pequenas centrais hidroelétricas 

produtoras. Esta energia tem origem proveniente de recursos hídricos – e, portanto, 

renováveis. 
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Tabela 1 - Produção de energia no Brasil, em percentagens: 

 

Fonte: (EPE, 2012).  

 

Nos últimos 30 anos, a oferta de energia hidrelétrica para produção de energia elétrica 

aumentou em somente duas regiões no mundo: no continente asiático, em especial na China, e 

no continente sul-americano, em especial no Brasil, país em que a hidroeletricidade responde 

pela maior parte da produção da energia elétrica total, como indica a tabela 2 ( IEA, 2008) 

Esta fonte renovável de energia elétrica responde, no Brasil, por mais de 80% da oferta 

elétrica disponível, como mostra o gráfico 2, colocando o país com um dos maiores índices de 

energia renovável no mundo. 
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Tabela 2 - Participação da hidroeletricidade na produção total de energia elétrica: 

 Posição  País                 % 

1º 

2º 

3 º 

Noruega 

Brasil 

Venezuela 

  98,5 

83,0 

72,0 

4 º 

5 º 

6 º 

7 º 

8 º 

9 º 

10 º 

Canadá 

Suécia 

Rússia 

Índia 

China 

Japão 

Estados Unidos 

Outros países 

  58,0 

43,1 

17,6 

15,3 

15,2 

8,7 

7,4 

14,3 

 Mundo   16,4 

Fonte: IEA, 2008 

 

Gráfico 2 - Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte no Brasil : 

 

Fonte: EPE, 2012 

 

Notas: 1 Inclui gás de coqueria – 

2 Inclui importação de eletricidade – 

3 Incluem lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações 
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No entanto, nos últimos anos, a geração de energia elétrica hidráulica, apesar de ser 

renovável, vem sofrendo frequentes questionamentos das sociedades nacional e internacional, 

em função dos impactos ambientais e sociais que as construções das usinas hidroelétricas 

causam na natureza e nas comunidades locais próximas a onde elas são instaladas, 

contrapondo-se à ideia de que ela é uma fonte sustentável e segura para a sociedade.  

Durante quase todo o século XX, a oferta energética mundial foi abundante e baseada 

em matrizes não renováveis fósseis como carvão e derivados de petróleo. Essa grande oferta 

impulsionou o crescimento e desenvolvimento econômico mundial em um longo período.   

Entretanto, as crises do petróleo, em especial a partir dos anos 60, onde os aumentos e 

oscilações de preço, assim como a criação da OPEP (Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo), trouxeram problemas econômicos complexos em diversos países, levando os países 

importadores do produto a uma nova política energética, com controle de consumo e busca de 

fontes alternativas de energia.  (SILVA, José Roberto, 2004, p.100). 

 

Gráfico 3 - Variação do preço de petróleo  (1861 – 2019): 

  

Fonte: BP, 2013 

Notas:  

Verde claro ($ 2012): valor de 2012 

Verde escuro ($ money of the Day): dinheiro no valor do dia 
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 No gráfico 3 é possível observar a variação do preço do petróleo no intervalo entre 

1861 e 2012.  As linhas verde claro e verde escuro mostram a grande elevação do preço em 

dólares entre 1973 e 1985, na chamada crise do petróleo.  

No final do século XX e início do século XXI uma nova realidade veio à tona, as 

mudanças climáticas e o aquecimento global. Esse novo cenário colaborou para acelerar uma 

nova diretriz mundial: a busca por combustíveis renováveis e o desenvolvimento sustentável.  

A disponibilidade energética deveria ser mantida e ampliada para alimentar o 

crescimento econômico, em especial dos países em desenvolvimento ou emergentes. Contudo, 

as fontes energéticas tradicionais não se alinhavam com a necessidade de desenvolvimento 

sustentável e deveriam ser substituídas total ou parcialmente por matrizes energéticas menos 

poluidoras e agressivas à natureza. 

 Diante destes desafios, o mercado produtor de energia, em especial de energia elétrica, 

entrou no século XXI com a diretriz do desenvolvimento sustentável, baseado no 

balanceamento econômico, social e ambiental, eficiência energética, expansão da oferta e 

preservação do meio ambiente dentro de um cenário de preços competitivos. 

 Mesmo com uma realidade clara da impossibilidade de substituição total dos 

combustíveis fósseis, as empresas e os governos buscam a diversificação da matriz energética 

atual, incluindo gradativamente opções renováveis junto com as tradicionais opções fósseis e 

não renováveis no ambiente de oferta. Um grande empenho global está sendo feito na busca 

de aperfeiçoamento tecnológico que reduza os custos na geração de energias renováveis, a fim 

de torná-las comercialmente viáveis. 

 Da perspectiva do consumo, a sociedade consumidora de energia se une ao apelo por 

atitudes sustentáveis que fomentem e induzam a escolha de opções ambientalmente mais 

adequadas. Por exemplo, é significativo o uso de etanol combustível através de veículos flex, 

opção que coloca o Brasil como segundo maior mercado mundial desta fonte energética, atrás 

somente dos EUA, que usa etanol de milho (Brazil Institute, 2007). 

 Esta nova atitude foi adotada por diversos países do mundo. Os que mais se destacam 

nessa direção são nações desenvolvidas (como Japão, países da Europa e Estados Unidos) que 

são os mais dependentes dos combustíveis fósseis não renováveis. Mas esta atitude também é 

observada em países em desenvolvimento como Brasil, Índia e China.  
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 Reforçando esse novo desafio mundial de busca por tecnologias energéticas menos 

poluentes e mais sustentáveis, o Protocolo de Quioto, acordo internacional formalizado em 

1998 pelas Nações Unidas em resposta aos sinais do efeito estufa e das mudanças climáticas, 

formalizou, entre diversos países do mundo, o compromisso por uma reforma nos sistemas de 

energia e transporte, e a promoção de fontes energéticas de origem renovável. A assinatura 

deste acordo mundial foi um estímulo aos meios acadêmicos e empresariais de diferentes 

nações para buscar soluções tecnológicas viáveis economicamente. 

 O desafio da energia limpa e renovável é complexo. Além dos problemas tecnológicos 

e de viabilidade econômica, existem desafios de ordem social e política, em diferentes 

abordagens e leituras, que mudam entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento, entre 

países diferentes e até entre estados de uma mesma federação. Existem também barreiras 

geopolíticas de difícil transposição e ciclos de recessão econômica que adiam a implantação 

destes planos. Tudo isso tendo que ser pesado em relação ao cuidado com o meio-ambiente, 

dentro da perspectiva da sustentabilidade. 

No capítulo seguinte, introduzindo a utilização da energia solar fotovoltaica, 

apresentaremos um panorama dos sistemas fotovoltaicos, as principais diferenças entre 

sistemas conectados à rede elétrica e sistemas isolados.  
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4 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS E CONECTADOS À REDE  

A origem da palavra “fotovoltaico” vem do grego photos, que quer dizer luz, e de 

Volta, sobrenome do inventor da pilha elétrica, o físico italiano Alessandro Giuseppe Antonio 

Anastasio Volta. A observação do fenômeno de conversão fotovoltaica tem origem no século 

XIX, quando alguns estudiosos descobriram fenômenos físicos interessantes. Em 1839, 

Alexandre-Edmond Becquerel percebeu que uma solução de um eletrólito com eletrodos de 

metal expostos a radiação luminosa, teve sua condutividade aumentada. Em 1873, 

Willoughby Smith descobriu a fotocondutividade no selênio sólido. Em 1876, Adams e Day 

constatam que a junção de platina e selênio desenvolve o efeito fotovoltaico quando é exposta 

à luz solar (Galhardo 2012). A transformação da energia da radiação luminosa em energia 

elétrica é o fenômeno físico denominado efeito fotovoltaico. 

O efeito fotovoltaico ocorre particularmente em certos materiais semicondutores com 

capacidade de absorver os fótons presentes na radiação luminosa incidente. Esta característica 

física intrínseca desses materiais os tornou componentes essenciais de dispositivos 

fotovoltaicos.  

  Já no século XX, a tecnologia dos semicondutores se desenvolveu e tornou possível o 

crescimento da indústria fotovoltaica. A sua expansão no mercado mundial foi estimulada 

com a utilização desta tecnologia em aplicações aeroespaciais e militares e, logo a seguir, na 

geração de energia elétrica na forma distribuída e em grandes centrais (Galhardo 2012). 

Desde o surgimento das primeiras experimentações comerciais do princípio solar 

fotovoltaico, a tecnologia que o envolve tem sido usada como solução de produção de energia 

em diversas situações onde não estava disponível a rede elétrica convencional e em projetos 

espaciais. 

 Sistemas de energia solar fotovoltaica chamados de isolados, na maioria das vezes 

precisam de uma forma de acumular a energia que foi produzida, geralmente através de 

baterias, para atender à demanda em períodos noturnos ou quando a geração solar é 

insuficiente para a necessidade, como no exemplo da figura 1. 
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Figura 1: Componentes básicos de um sistema fotovoltaico isolado. 

 

Fonte: ANEEL, 2002 

 

São componentes básicos de um sistema fotovoltaico isolado:  

 Painéis solares; 

 Baterias; 

 Conectores, cabos e suporte para os painéis; 

 Dispositivos de proteção (disjuntores, fusíveis, aterramento, etc.); 

 Controlador de carga; e 

 Inversor de voltagem (se desejar converter a energia das baterias, geralmente 

de 12 V para 110 V ou 220 V. 

 

Geradores fotovoltaicos podem ser utilizados para a alimentação de cargas isoladas, 

como casas, barcos e trailers. Algumas cargas, como lâmpadas e aquecedores, podem ser 

alimentadas diretamente pelos painéis; outras, como equipamentos eletrônicos, exigem a 

conversão da corrente contínua em alternada. Nestes casos, em geral são utilizados circuitos 

inversores de onda. Baterias com características especiais, acopladas a um controlador 

automático de carga (da bateria), complementam a geração de energia elétrica nos períodos 

noturnos e de baixa irradiação solar e estabilizam a tensão e corrente do conjunto gerador. 

(EPE, 2012, p.6) 

Já mais recentemente, em áreas urbanas e rurais com acesso à rede elétrica 

convencional, sistemas de energia solar fotovoltaicos vêm sendo utilizados de forma 

interligada à rede elétrica tradicional, trabalhando como pequenas usinas micro-geradoras de 
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energia elétrica em paralelo às tradicionais usinas geradoras (hidroelétricas, térmicas, 

nucleares, eólicas, ou de biomassa), assim como representado na figura 2.  

 

Figura 2: Diagrama apresentando uma instalação fotovoltaica conectada à rede, 

instalada em uma residência. 

 

 Fonte: (Galhardo 2012). 

  

São componentes básicos de um sistema fotovoltaico conectado à rede: 

 Painéis solares; 

 Conectores, cabos e suporte para os painéis; 

 Dispositivos de proteção (disjuntores, fusíveis, aterramento, etc.); e 

 Inversor de frequência c.c. – c.a. (corrente contínua para corrente alternada). 

 

Para operação em paralelo com a rede elétrica, a corrente contínua (c.c.) produzida 

pelos painéis deve ser convertida em corrente alternada. Isto é alcançado com o uso de 

inversores de frequência CC-CA. Além de realizar o reconhecimento de defeitos internos a 

instalação e proteções de sobretensão, os inversores executam funções de controle específicas, 

como o “auto wakeup” (início da operação quando a geração solar supera as perdas internas 
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da instalação), o ajuste contínuo do ponto de máxima potência em função da temperatura e 

irradiação, e a adequação do comportamento dinâmico da geração em resposta a necessidades 

específicas da rede elétrica (EPE, 2012). 

 Uma importante particularidade dos SFCR é o não uso de armazenadores de energia 

(baterias), diferente dos sistemas isolados. Os sistemas fotovoltaicos com baterias, 

dependendo da configuração dimensionada, podem desperdiçar energia, já que em alguns 

momentos os armazenadores podem estar cheios e não tiver carga, porque o controlador de 

carga desconecta os painéis geradores neste momento. Isto não ocorre nos SFCRs, pois a rede 

é encarada como um acumulador infinito de energia.   

Essa configuração onde não se usa baterias reduz o custo da energia fotogerada, já que 

nos SFCR ela é inteiramente aproveitada de alguma forma (Galhardo 2012). O SFCR 

incorporado às edificações traz duas importantes vantagens competitivas sobre outros 

sistemas fotovoltaicos: (1) reduz as perdas energéticas na transmissão e distribuição, típicas 

dos sistemas centralizados de energia, e (2) propõe um novo modelo de geração, que não 

ocupa áreas territoriais extras, já que normalmente os sistemas estão integrados à arquitetura 

das construções (vide Figura 3). De fato, os painéis fotovoltaicos podem ser incorporados 

como um item arquitetônico, podendo ser vistos como uma adição estética moderna à 

edificação e uma imagem positiva ao projeto em relação à sustentabilidade.  

 

4.1  REGULAÇÃO PARA O ESTABELECIMENTO DO MERCADO DE ENERGIA 

FOTOVOLTAICA NO BRASIL 

 

 Nos SFCR, o que acumula o excesso de energia gerado, exercendo o papel da bateria 

nos sistemas isolados é a própria rede elétrica convencional. O sistema fotovoltaico é 

configurado para que, quando os painéis solares produzirem mais energia elétrica do que a 

necessária para a unidade consumidora, o excesso produzido seja encaminhado para a rede 

elétrica. Desta forma, a unidade consumidora acumulará créditos energéticos. Em outra 

situação, quando o sistema solar produz uma quantidade de energia menor que a necessária, a 

energia complementar é suprida pela rede elétrica convencional. Este sistema de compensação 

de energia é denominado net metering. 
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Figura 3: Cadeia de transformação do silício.  

 

Fonte: EPE, 2012  

Notas:  

Tradução dos termos na cadeia de transformação do silício, da esquerda para a direita: polissilício; lingotes; 

pastilhas; células solares; módulos fotovoltaicos. 

 

Figura 4: Tipos de materiais usados nos painéis solares.  

 

Fonte: Revista Photon International, 2009 

Notas:  

Participação dos materiais empregados na produção  em relação ao total geral de painéis fotovoltaicos fabricados  

entre 2000 e 2008 com destaque para o silício.  
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A figura 4 apresenta a cadeia de transformação do silício, onde ele é manufaturado e 

agrega valor econômico, até chegar no produto final, o módulo  ou painel solar.  Já na figura 5 

demonstra uma incidência do silício maior que 80% entre todos os materiais usados na 

fabricação de painéis fotovoltaicos.   

No Brasil, uma resolução normativa, de número 482, da Agencia Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), foi aprovada em 17 de abril de 2012 após longa discussão e consulta 

pública com todo o setor produtivo, consumidores e concessionárias de energia. Ela é 

considerada um passo fundamental para a inserção da energia solar fotovoltaica em maior 

escala na matriz energética brasileira, regulando, entre outros tópicos, o sistema de net 

metering. 

Segundo ela, por exemplo, quando a produção do sistema FV for maior que o 

consumo, o saldo poderá ser utilizado para abater o consumo não só em faturas de meses 

subsequentes, mas também em outra unidade sob mesmo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 

ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Além disso, estes créditos de energia 

permanecerão válidos para serem usados por até 36 meses. 

 

Figura 5: Componentes de diferentes sistemas de geração fotovoltaicos.  

 

Fonte: EPE, 2012 
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Gráfico 4: Valores recentes do preço de sistemas fotovoltaicos 

 

Fonte: EPE, 2012 

Notas:  

Preços dos sistemas fotovoltaicos decrescem de maneira estável – Redução global do preço em 56% desde o 

segundo quartil (Q2) de 2006  

Preços médios para o consumidor final por sistemas instalados em telhados de até 100 kWp por Kwp sem 

impostos  

 

 O gráfico 4 mostra uma queda nos valores de sistemas fotovoltaicos (PV System) entre 

o segundo trimestre de 2006 e o terceiro trimestre de 2011 de mais de 50% na Europa. Esta 

queda nos valores incentivou, de uma forma geral, a adesão de novos consumidores a energia 

solar fotovoltaica na Europa e em outros mercados.  

Tabela 3: Produção, exportação e instalações chinesas de painéis fotovoltaicos no 

período 2006-2010 

 

Fonte: John, D. Edward, S, 2013.                    

 

Nota:                                                                                                                                                                         

Ano de 2011: * Estimativa                                                                                                                                      

Tradução dos termos da coluna à esquerda, de cima para baixo: Produção MW, Exportação MW, Instalada MW, 

% de Exportação. 
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A tabela 3 indica um aumento de capacidade de produção de painéis fotovoltaicos pela 

China, observado entre 2006 e 2011. Este alto valor de capacidade de produção se refletiu em 

um maior número de exportações e também uma sobreoferta de painéis fotovoltaicos no 

mercado, o que forçou a queda nos preços de forma generalizada.. 

Gráfico 5: Energia solar fotovoltaica no mundo - Sistemas conectados a rede e sistemas 

isolados 

 

Fonte: IEA, 2010. 

 No gráfico 5 é demonstrado a evolução exponencial dos sistemas fotovoltaico 

conectados à rede em comparação aos sistemas  isolados, no período de 1991 a 2009. 
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Gráfico 6 – Mercado fotovoltaico mundial e europeu de 2009 em GW: 

 

Fonte: Global Market Outlook for Photovoltaics  2014 

Notas:  

Traduções dos diagramas: À esquerda, os nomes no sentido horário: União Europeia, Japão, Estados Unidos, 

China, Índia, Coréia do Sul, Canadá, Austrália e Resto do mundo. À direita, os nomes no sentido horário: 

Alemanha, Grécia, Itália,  Portugal, Espanha, Resto da União Europeia, Bélgica, Republica Tcheca e França. 

 

 

 

No gráfico 6 é possível observar a divisão do mercado de energia solar fotovoltaica no 

mundo e mais detalhadamente o mercado europeu, que é o mais desenvolvido. Entre os 

principais países o destaque é Alemanha com 3,8 GW instalados ao final de 2009, o que 

representa 52% do mercado mundial. 

Na próxima seção, explanaremos mais sobre os componentes de um sistema 

fotovoltaico conectado à rede e sobre as diferentes tecnologias de painéis fotovoltaicos. 
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4.2 COMPONENTES DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE 

 

 A geração elétrica fotovoltaica usa elementos semicondutores fotossensíveis, dispostos 

na forma de células solares que, agrupadas no formato de painéis fotovoltaicos, produzem 

energia elétrica de forma silenciosa. As tecnologias destas células podem ser classificadas, em 

função dos materiais que utilizam, como de primeira geração (silício mono e policristalino), 

segunda geração (silício amorfo e filme fino) ou terceira geração (concentrador fotovoltaico, 

células orgânicas, etc.) (EPE, 2012).  

Em um sistema fotovoltaico é desejável o menor número de painéis fotovoltaicos 

dentro da área disponível, desde que se alcance a potência nominal (soma total da potência 

individual de cada componente fotovoltaico) esperada. Esta busca por um número menor de 

componentes é almejada pelo menor custo financeiro do sistema e também por razões 

técnicas, já que uma possibilidade de mau contato entre conectores, cabos e equipamentos é 

reduzida, diminuindo assim a eventual necessidade de manutenção. Ao mesmo tempo, um 

inversor único de grande potência pode ser mais barato e facilitar a instalação, mas no caso de 

falha ou quebra, todo o sistema pode ficar inoperante, além de grandes perdas energéticas 

possíveis em cabeamento neste tipo de inversor.  

Além destes dois componentes-chave (painéis e inversores), fazem parte de um 

sistema SFCR, outros equipamentos secundários, mas indispensáveis (EPE, 2012).:  

• Suportes de fixação;  

• Cabos e conectores elétricos; 

• Fusíveis; 

• Disjuntores; 

• Sistemas de proteção contra sobre-tensões e descargas atmosféricas; 

• Caixas de conexão; e 

• Transformadores. 

Existem também outros equipamentos fotovoltaicos complementares e não 

indispensáveis como: 
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• Sistemas de monitoramento de produção; 

• Sensores de temperatura dos painéis e da temperatura ambiente; 

• Sistemas de backup de energia; e 

• Câmeras de segurança e dispositivos antifurto. 

Em relação aos painéis, os principais materiais utilizados para a produção de células 

solares e painéis são, por ordem decrescente de uso no mercado (Ruther, 2004):   

• Silício cristalino (c-Si) nas formas de painéis monocristalinos; 

• Silício cristalino nas formas de painéis policristalinos; 

• Silício amorfo hidrogenado (a-Si);  

• Telureto de cádmio (CdTe); e  

• Compostos relacionados ao disseleneto de cobre-índio-gálio (CIGS). 

 

A tabela 4 apresenta os índices de eficiência na conversão da energia elétrica em 

função dos materiais dos painéis disponíveis no mercado, e uma comparação das áreas 

necessárias para a produção de 1000 W. A eficiência do painel é estabelecida, em condições 

de referência (“Standard Test Conditions”), pela relação entre a potência máxima de saída da 

célula normalizada pela área da célula em m² e o padrão de 1000 W/m² a temperatura 

constante de 25ºC.  
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Tabela 4: Eficiência de diferentes tipos de painéis fotovoltaicos.. 

 

Fonte: EPE, 2012 

  Em relação à qualidade dos componentes-chave de um sistema fotovoltaico conectado 

à rede, existem alguns índices de qualidade mínimos dos produtos, que são obtidos através de 

certificações específicas. Algumas delas serão apresentadas a seguir.  

 

4.3 CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE DOS COMPONENTES FOTOVOLTAICOS  

 

Normas de conformidade e avaliação são aplicadas mundialmente a produtos 

eletrônicos para que eles possam ser comercializados. Algumas das normas de certificação de 

funcionamento e fabricação são indispensáveis para que um componente fotovoltaico entre no 

mercado, seja ele no país de fabricação ou em outro país importador. Já outras certificações 

são consideradas um item complementar da marca e do modelo, em relação à qualidade e à 

confiabilidade. 

A grande gama de opções de dispositivos disponíveis no mercado para uso neste 

trabalho foi reduzida na medida em que, se usou como critério de escolha que os painéis 

fotovoltaicos e o inversor c.c.- c.a. escolhidos tivessem algumas das certificações 

apresentadas a seguir.  

As certificações escolhidas são publicadas e preparadas pela IEC - International 

Electrotechnical Commission, que é uma das líderes em normatização de padrões para 
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tecnologias elétricas, eletrônicas e similares. Estas normas são elaboradas em consenso, após 

discussões entre empresas, indústrias e governos dos diversos países interessados que 

participam dos trabalhos. 

  As certificações escolhidas nesta pesquisa foram:  

IEC 1547 - Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power 

Systems – (Padrão de intercomunicação entre sistemas de energia elétrica e recursos 

distribuídos). Este conjunto de critérios de interconexão de recursos com a rede elétrica 

fornece regras de segurança e confiabilidade mínimas para a rede.  

IEC 61215 - Crystalline silicon terrestrial photovoltaic modules - Design qualification and 

type approval. – (Aprovação de tipo e qualificação de design para painéis FV terrestres de 

silício cristalino). Esta norma estabelece critérios elétricos e térmicos adequados para 

operação e resistência prolongada dos painéis FV a determinados tipos de clima e variações 

do meio ambiente. Este teste, na sua extensão ampliada, verifica também resistência a ventos 

e cargas de peso em sua superfície, como neve e granizo.  

IEC 61730 – Photovoltaic module safety qualification – (qualificação de segurança de 

painéis fotovoltaicos) – Esta norma inclui os requisitos mínimos para uma operação elétrica e 

mecânica de forma segura ao longo de toda vida útil do painel fotovoltaico. Essa norma é 

alinhada com a IEC 61215, o que possibilita uma inspeção e certificação única destas duas 

normas técnicas. Os testes verificam a possibilidade de choques elétricos em potencial, 

incêndios e lesões pessoais. 

Além destas certificações, no caso dos painéis fotovoltaicos, foi critério de escolha 

eles possuírem a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO. Escolhidas estas normas, foram selecionados os dispositivos que as seguem, os 

quais serão usados na simulação do sistema fotovoltaico do caso. A seguir, alguns SFCR em 

operação no Brasil.  
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 4.4 SFCR INSTALADOS EM UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISA E 

ENSINO NO BRASIL  

Os primeiros SFCR  instalados no Brasil surgiram na década de 1990, acompanhando, 

mesmo que em ritmo mais lento, as experiências internacionais de aumento gradativo desta 

fonte dentro do contexto da matriz energética. No Brasil, esses sistemas foram instalados por 

universidade e centros de pesquisa e ensino, empresas concessionárias de energia elétrica, 

empresas privadas, empresas do segmento de energia solar, organizações não governamentais 

e também pessoas físicas (Benedito, 2009).  

Este resumo foi elaborado a partir dos exemplos de SFCRs instalados no Brasil 

descrito em (Galhardo 2012). 

Na tabela 5, segue detalhes de alguns destes SFCR instalados durante os anos de 1995 

e 2009. Nos parágrafos estão descritos brevemente algumas das experiências na 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), INSTITUTO DE 

ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IEE-USP), e o 

Laboratório de Energia Solar da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

(LES-UFRGS), que são os três dos mais importantes polos acadêmicos de desenvolvimento 

da energia solar fotovoltaica no Brasil e que possuem laboratórios de energia solar. 

O objetivo desta descrição é trazer um panorama dos SFCR já implantados no país em 

instituições de ensino similares a UNIFESP. 
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Tabela 5:  Alguns SFCR  instalados no Brasil em Universidades e Centros de Ensino e 

Pesquisa no Brasil entre 1995 e 2009.  

Local de Instalação Potência 

(kW)  

Ano de 

Instalação 

Situação Atual 

Labsolar-UFSC 

LSF-IEE/USP 

UFRJ/COPPE 

2,00 

0,75 

0,85 

1997 

1998 

1999 

Ativo 

Desativado 

Desativado 

Labsolar-UFSC 

Grupo FAE-UFPE (F.Noronha) 

LSF-IEE/USP 

Labsolar-UFSC 

Grupo FAE-UFPE (F.Noronha) 

LSF-IEE/USP 

UFRGS 

Escola Téc. de Pelotas 

LSF-IEE/USP 

Grupo FAE-UFPE  

UFJF (F. DE ENEG) 

1,10 

2,5 

6,3 

10,24 

2,4 

6,00 

4,80 

0,85 

3,00 

1,28 

31,70 

2000 

2000 

2001 

2002 

2002 

2003 

2004 

2004 

2004 

2005 

2006 

Ativo 

Desativado 

Ativo 

Ativo 

Ativo 

Ativo 

Ativo 

Desativado 

Ativo 

Ativo 

Ativo 

Cemig (CPEI-CEFET-MG) 

Cemig (GREEN-PUC-MG) 

Cemig (EFAP-SETE LAGOAS-MG) 

3,24 

2,05 

3,00 

2006 

2006 

2006 

Ativo 

Ativo 

Ativo 

Grupo FAE-UFPE  

Gedae – UFPA 

LH2 – UNICAMP 

1,50 

1,57 

7,50 

2007 

2007 

2007 

Ativo 

Ativo 

Ativo 

Fonte: Benedito (2009) 

4.4.1– Universidade Federal de Santa Catarina 

 A UFSC, através do Laboratório de Energia, vem desenvolvendo pesquisas com 

sistemas fotovoltaicos desde 1997, quando instalou o primeiro SFCR integrado à estrutura 

arquitetônica de edifício no Brasil (figura 6). Além de gerir as instalações próprias, o grupo de 
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pesquisa assessora outras unidades da universidade e trabalha em projetos privados e de 

concessionárias de energia.  

Figura 6: Sistema fotovoltaico de 2 kW no prédio da Engenharia Mecânica da UFSC. 

(sistema fotovoltaico incorporado à fachada do edifício) 

 

Fonte: Rüther, et tal (2006).  

 

O SFCR da figura 6 é formado por 68 painéis de silício amorfo, sendo 54 opacos e 14 

semitransparentes, com uma potência de 2 kW. O comportamento do sistema é acompanhado 

regularmente através de medições de irradiação, da temperatura dos painéis e da energia total 

gerada. Este sistema opera sem falhas significativas desde 1997 (Benedito, 2009). 

A segunda instalação fotovoltaica conectada à rede na UFSC foi inaugurada em 2000 

no Diretório Central dos Estudantes, com uma potência total instalada de 1,15 kW, através de 

18 painéis de silício amorfo.  

O terceiro SFCR foi instalado em 2002, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC. O 

sistema é constituído de 80 painéis flexíveis de 128 W cada, com uma potência de 10,24 kW, 

ocupando uma área de 173 m
2
, que representa 7,6 % da área total de cobertura do prédio 

(figura 6).  
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Figura 7: Sistema fotovoltaico de 10, 24 kW na cobertura do centro de Cultura e eventos 

da UFSC. 

 

Fonte: Viana et tal, 2007. 

 

4.4.2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

 Em 2004, com financiamento da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), 

que é a concessionária de energia local, foi instalado um SFCR na fachada do Laboratório de 

Energia Solar da UFRGS. O sistema é composto por 48 painéis de 100 W cada, todos de 

silício monocristalino, totalizando uma potência 4,8 kW.  

 A conexão dos inversores e subgeradores à rede elétrica foi feita dentro de um quadro 

elétrico geral, no qual também há um sistema de aquisição de dados, um medidor e os 

elementos de proteção (figura 8). 
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Figura 8: SFCR do Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul.  A esquerda temos a fachada do edifico e a direita o quadro elétrico com 

os inversores e o sistema de monitoriamente 

 

Fonte: Dias (2006). 

  

4.4.3 – Universidade de São Paulo  

 As atividades do Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos do Instituto de Eletrotécnica e 

Energia da Universidade de São Paulo (LSF-IEE-USP) se iniciaram em 1998, com apoio do 

Programa para o Desenvolvimento das Aplicações da Energia Solar Fotovoltaica da Fundação 

de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP), com um sistema fotovoltaico de 

750 W instalado e conectado à rede da Eletropaulo, concessionária que atende a USP 

(Galhardo 2012). 

 O sistema era composto de dez painéis fotovoltaicos de silício monocristalino de 75 W 

cada. A partir da conexão deste sistema à rede, foi possível a expansão do experimento por 

meio da incorporação de mais dois SFCR, com potências de 12,3 kW e 3,0 kW. 

 O sistema de 12,3 kW, concluído em 2003, foi instalado na fachada do prédio da 

administração do IEE-USP. O sistema é composto de 80 painéis de silício monocristalino e 80 

painéis de silício policristalino, ocupando uma área de 128 m
2 

(figura 9).  Os painéis 

fotovoltaicos foram instalados acompanhando o desenho arquitetônico do prédio de 
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administração do IEE-USP com a função de, além de produzir energia elétrica, criar áreas de 

sombreamento, reduzindo o calor na edificação e diminuindo o consumo do ar-condicionado e 

da energia elétrica necessária para o seu funcionamento. 

 Este projeto teve apoio financeiro da FAPESP, do Programa de Uso Racional de 

Energia e Fontes Alternativas da USP (Purefa), da Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do 

Ministério de Minas e Energia (MME). A iniciativa buscou, entre outros objetivos, estudar a 

relação ótima entre potência dos geradores (painéis) e potência dos inversores (Macêdo; 

Zilles, 2006). 

 

Figura 9: Fachada do prédio da administração do IEE-USP com painéis fotovoltaicos 

integrados a edificação e com função de sombreamento das janelas, além de produção de 

energia elétrica.  

 

Fonte: Galhardo 2012. 
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  Os dados de temperatura dos painéis, produtividade e outros parâmetros elétricos são 

monitorados a partir de um computador, na mesma sala onde foram instalados os inversores 

(figura 10). 

 Dados obtidos entre 2004 e 2005, demonstravam que a produção de energia supria em 

torno de 54% do consumo do prédio (Galhardo 2012). 

Figura 10: Sala de monitoramento do SFCR de 12,3 kW do prédio da administração do 

IEE-USP.  

 

Fonte: Galhardo 2012. 

  

Até 2009, data de coleta destes dados, este SFCR operava de forma satisfatória. Além 

de servir para estudos de confiabilidade da tecnologia fotovoltaica na geração de energia 

elétrica de forma descentralizada, tem servido como base para projetos futuros e para 

divulgação perante o público acadêmico e externo da USP como uma alternativa viável de 

geração elétrica no próprio ponto de consumo de forma descentralizada. 
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 Em 2004, como fruto positivo dos outros dois projetos fotovoltaicos, foi instalado um 

sistema de 3 kWp no estacionamento do IEE-USP. Além de produzir energia elétrica, este 

sistema foi desenhado para criar sombreamento nos veículos estacionados ali (figura 11).  

 

Figura 11: Sistema de 3 kWp no estacionamento do IEE-USP.  

 

Fonte: Galhardo 2012. 

 

Este SFCR teve apoio do Purefa e é composto de 60 painéis de silício policristalino 

com potência de 50 W cada.  

  

 

4.5 A ESCOLHA DO SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE PROJETOS 

FOTOVOLTAICOS  

 

O estudo de caso proposto pelo presente trabalho, que envolve a definição de um 

SFCR, tem como um dos objetivos produzir parcialmente a energia necessária para 

funcionamento de um edifício através de painéis solares fotovoltaicos.  

Para realizar o dimensionamento de tal projeto, simular os equipamentos escolhidos, 

definir a área necessária no telhado, proceder o estudo de viabilidade econômica e a avaliação 

do rendimento efetivo na geração de eletricidade ao longo dos anos em diferentes estações 

climáticas, foi feita uma simulação computacional do projeto usando um software específico 
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para projetos. O software de modelagem computacional fotovoltaica, como o descrito no 

Apêndice A, é utilizado para estimar a potência de um SFCR, que normalmente inclui painéis 

fotovoltaicos, inversores e outras configurações. 

Dentro de um projeto solar existe a complexidade de se poderem combinar diversas 

opções de tecnologias com um grande número de fabricantes, com diferentes rendimentos e 

níveis de eficiência. Dentro desta gama de variáveis, um software de modelagem solar 

fotovoltaica oferece a possibilidade de uma estimativa do desempenho do sistema como um 

todo. Uma avaliação inadequada dos recursos necessários de um sistema fotovoltaico pode, 

por exemplo, subestimar significativamente os custos financeiros totais do sistema e ter 

implicações importantes sobre sua viabilidade financeira.  

As simulações computacionais criam um perfil de geração de energia com base em 

uma localização geográfica específica, pois usam dados armazenados da quantidade de 

radiação solar está disponível para a produção energética. Os dados meteorológicos para 

qualquer local variam conforme a época do ano, latitude e clima.     

Alguns softwares fazem simulações gerais médias sobre os componentes do sistema e 

seu rendimento e eficiência.  Outros, mais complexos, levam em conta parâmetros técnicos 

fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos solares. Estes podem também ser utilizados 

para avaliar o desempenho do sistema ao longo do seu tempo de vida útil, (normalmente 

acima de 20 anos, fornecendo uma base para comparação de longo prazo em uma 

classificação geral).  

No mercado, há uma variada oferta de software para análise de sistemas fotovoltaicos, 

gratuitos ou pagos  e, via de regra, atualizados frequentemente. Estes simuladores de sistemas 

fotovoltaicos são projetados com diferentes objetivos, e cada um tem limitações para resolver 

certos problemas. As características desejáveis dos programas dependem da finalidade de seu 

uso.  

Neste caso, para simulação de um SFCR no telhado da UNIFESP, com dados reais de 

consumo, o PVsyst , na sua versão 5.59, foi escolhido por ter origem acadêmica e não origem 

comercial, por possuir características de entrada de dados abrangente, por sua extensa base de 

equipamentos fotovoltaicos, como se explica abaixo. 

Antes da definição pelo PVsyst foram testados os software de modelagem solar 

fotovoltaica  apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6: Software avaliados. 

Nome do software Fabricante Valor: 

 

PVsyst 

 

Universidade de Genebra 

(Suíça) 

US$ 875 

(20% de desconto para Instituições 

educacionais e U$ 25,00 para 

estudantes com tempo de uso 

limitado a 06 meses) 

 

Solmetric SunEye      Solmetric Company 

(EUA) 

US$ 400 

RETScreen 4 Natural Resources 

(Governo do Canadá) 

 

Gratuito 

 

Os pontos fortes do software RETScreen 4 são o fato de ele gratuito e permite 

dimensionamento com outras fontes, como biogás e troca de calor. Já o Solmetric SunEye tem 

uma interface simplificada. No entanto, pelos motivos expostos a seguir o PVsyst mostrou-se 

a melhor opção.  

O software escolhido, PVsyst, tem uma interface com um número maior de opções de 

entrada de dados em relação às outras opções de simuladores. Ele também traz um banco de 

dados de fabricantes de equipamentos superior ao dos concorrentes. As ferramentas 

disponíveis incluem o gerenciamento do banco de dados meteorológico, com telas gráficas de 

dados de diversos locais no mundo. É possível, também, importar dados meteorológicos de 

outras fontes como: NASA-SSE, Meteonorm, Satellight, US TMY2, Helioclim-2, WRDC, 

PVGIS-ESRA. O seu banco de dados de equipamentos solares contém mais de 1.700 

diferentes tipos de painéis fotovoltaicos e 650 tipos de inversores. As atualizações da base de 

dados são realizadas frequentemente e de forma relativamente simples. 

O PVsyst possibilita simulações sobre diferentes cenários como: cálculos de irradiação 

sobre planos inclinados, comportamento dos diferentes componentes (painéis fotovoltaicos e 

inversores). Ele também possui uma útil indicação gráfica de incompatibilidade de 

configurações e de tensão do sistema geral.  

Uma das opções relevantes do software PVsyst é a possibilidade de realizar uma 

simulação simples (Preliminary design), o que é especialmente útil quando se deseja realizar 

uma estimativa inicial de desempenho de um sistema fotovoltaico, sem que ainda existam as 



43 

 

escolhas sobre as marcas dos equipamentos a serem usados. Esta opção Preliminary design, 

possibilita, por exemplo, uma simulação com apenas a área disponível para instalação e o tipo 

de tecnologia empregada no painel escolhido (monocristalino ou policristalino). Na figura 12 

é ilustrada uma das telas deste simulador 

 

Figura 12: Exemplo de tela do software PVsyst que realiza a simulação computacional 

dos sistemas solares fotovoltaicos do caso. 

 

Fonte: Tela inicial do software PVsyst, 2013  
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5 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL E ESCOLHA DE EQUIPAMENTOS 

5.1 Dados do prédio e definição de valores de entrada no simulador 

O estudo de caso descrito neste trabalho simula um telhado solar fotovoltaico a ser 

instalado no prédio principal da Unidade José de Filippi da Universidade Federal de São 

Paulo, na cidade de Diadema - SP, localizado na Rua Artur Riedel, 275, bairro Eldorado, nas 

seguintes coordenadas geográficas: latitude: -23.7º S, longitude: -46.6º O, a 790 metros de 

altitude acima do nível do mar. No apêndice C, segue a planta do prédio, o qual, segundo a 

medição, conta com uma área útil de telhado (AU), disponível para instalação dos painéis, de 

aproximadamente. 

AU  451,55 m
2
.   

Apesar de existirem outros telhados disponíveis para a instalação de painéis 

fotovoltaicos na unidade, somente este tem superfície plana e oferece condições ideais para 

que exista o máximo aproveitamento solar em relação à inclinação e orientação de 

posicionamento na simulação computacional, como será mostrado.  

Como base de partida para a simulação computacional, foram colhidos dados do 

consumo energético do prédio através da fatura de energia elétrica da concessionária 

Eletropaulo, empresa que atende a cidade de Diadema - SP, conforme mostrado no apêndice 

D. 

Este valor de consumo foi admitido como valor médio de consumo mensal no ano de 

2011. O uso de uma fatura de energia projetada para o ano todo foi utilizada pela dificuldade 

burocrática de se conseguir as faturas do ano todo da UNIFESP. 

O consumo de energia elétrica do prédio, observado em novembro de 2011 (EMENS), 

foi de 

EMENS = 46.894,89 kWh, 

a um custo efetivo, CMENS, de 

CMENS = R$ 22.546,08.  

Este valor de consumo foi admitido como valor médio de consumo mensal no ano de 

2011, em kWh. O consumo médio anual no ano de 2011, é estimado, então, de 



45 

 

E2011  =  12 X EMENS = 562.738,68 kWh.  

 O custo financeiro com energia elétrica naquele prédio da UNIFESP, no ano de 2011, 

usando este consumo médio anual, foi estimado em 

C2011  =  12 X CMENS = R$ 270.552,96.  

A partir desta informação, foi buscado a meta, com a simulação para se obter  a maior 

produção de energia elétrica possível com os equipamentos selecionados.  

A seguir é feito a definição dos dados técnicos dispositivos com os quais alimentamos 

o software PVsyst buscando obter os melhores resultados possíveis dentro do espaço 

disponível.  

 

5.2 Tecnologia e equipamentos escolhidos via software 

 

Como critério de escolha dos dois principais componentes de um sistema fotovoltaico 

(painéis e inversores), foram definidos parâmetros técnicos que serão usados no projeto, que, 

por envolver um edifício público, para ser implementado demanda um edital de compras via 

licitação, onde não é possível se escolher especificamente o fabricante ou prestador de 

serviço, e sim o que oferecer o melhor preço dentro destes critérios técnicos pré-definidos no 

edital público de compras do governo.  

Como critério técnico em relação aos painéis fotovoltaicos, foi definido que seriam 

usados somente painéis que pudessem ser importados e comercializados no Brasil, ou seja, 

somente aqueles que tivessem o selo de aprovação do programa brasileiro de etiquetagem do 

Instituto Nacional de Metrologia, qualidade e tecnologia – INMETRO (figura 13), com a 

maior atribuição possível de eficiência (classe A). No caso de painéis feitos com silício 

cristalino, esta classe corresponde a uma eficiência energética na conversão de energia solar 

em eletricidade superior a 13,5 % (tabela 7). 
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Figura 13: Modelo de etiqueta para componentes fotovoltaicos do programa de 

etiquetagem do INMETRO, destacando a classe A. 

 

 

Fonte: INMETRO, 2012 

 

Tabela 7 – Classes de eficiência energética para componentes fotovoltaicos do programa  

de etiquetagem do INMETRO.  

 

Fonte: INMETRO, 2009. 

Notas: 

Coluna EE = Eficiência energética em % 

Coluna TOTAL = Número de painéis na listagem dentro da faixa de classificação entre A e E 
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 O Programa Brasileiro de Etiquetagem e Eficiência Energética (PBE) é coordenado 

pelo INMETRO. Foi iniciado em 1984 em discussões com a sociedade sobre foco no 

desempenho energético, para contribuir com a racionalização do uso da energia no Brasil 

através informações sobre os equipamentos disponíveis no mercado nacional. Inicialmente 

pensado para o setor automotivo, por causa das crises do Petróleo, este projeto foi 

redirecionado, ampliado e hoje atinge 38 programas de avaliação diferentes. (INMETRO, 

2013). 

 Os testes são coordenados pelo INMETRO, mas são realizados por diferentes 

laboratórios credenciados. No caso dos testes de painéis fotovoltaicos, atualmente são 

credenciados para os testes de eficiência energética os seguintes laboratórios:  

 Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo - IEE/USP 

 

 Laboratório de Energia Solar/Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

 

 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL 

 

 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – CPqD/ASE - Área de Sistemas de Energia  

 

 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - GREEN / PUC-MG 

 

 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RJ 

 

 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - LABELO / PUC-RS 

Como segundo critério de escolha, foi definido que seria usado o painel fotovoltaico 

com a maior eficiência na lista do INMETRO na edição 07/2012 (apêndice F). O painel 

escolhido foi o modelo abaixo, com eficiência de 16,7%: 

 Fabricante: TOP SOLARES 

 Marca: AUVERSUN 

 Família/ Modelo: AV265M60NB 

 Área Externa: 1,58 m
2 

 

 Potência na condição padrão: 265 W  

 Produção Média Mensal de Energia: 33,13 (kWh/mês)  

 Eficiência Energética (%): 16,7 

 Classificação INMETRO: A 
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Após a escolha da tecnologia dos painéis, o próximo passo é a escolha do sistema 

inversor c.c. – c.a.  

Este tipo de dispositivo ainda não possui certificação do INMETRO dentro do PBE. A 

primeira listagem com a certificação de modelos de inversores c.c. – c.a. está prevista para 

acontecer em 2014, baseado na norma NBR 16149:2013 de Sistemas fotovoltaicos, 

características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição e Sistemas 

fotovoltaicos e ABNT NBR 16150:2013, características da interface de conexão com a rede 

elétrica de distribuição, procedimento de ensaio de conformidade (ABNT, 2013). 

Esta Norma 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, 2013). 

Sendo assim, foram usados os seguintes critérios próprios para a escolha dos sistemas 

inversores: 

 Possuir acima de 95% de eficiência na conversão c.c-c.a ;  (para delimitar as opções de 

escolha a uma faixa de muito alta eficiência);  

 Potência mínima de 2kW e máxima de 5kW (para facilitar o transporte, a instalação e 

a manutenção visto que o tamanho físico do inversor cresce com a potência); e 

 Estar disponível dentro da linha de comercialização ativa dos fabricantes no ano de 

2012.  

 

Além dos critérios técnicos, foi escolhido um critério mercadológico, que foi avaliado 

como prudente dentro do contexto das universidades públicas, que teriam dificuldades com 

importações e/ou manutenções de produtos pelas limitações impostas nos editais públicos de 

compra e manutenção. Segundo este critério mercadológico, somente entraram na lista de 

seleção de fabricantes com produção nacional ou com filial no Brasil que apresentem ligação 

direta com a matriz internacional. 

Após pesquisa de mercado, foi selecionado 09 opções de 05 diferentes fabricantes para 

os sistemas inversores, listados na tabela 08.   
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Tabela 8 – Inversores disponíveis segundo os critérios definidos. 

Fabricante Origem Marca Modelo Potência (W) Eficiência 

Max % 

Fronius 

 

Áustria 

 

 

IG Plus 

  

IG Plus 50 V-1 

 

 

4260 

 

95,7 

 

Schneider 

Electric 

Alemanha 

 

Xantrex 

 

GT5.0 

 

5000 

 

95,9 

 

 

Santerno 

 

Itália 

 

Santerno 

 

M XS 3800 TL 

 

4500 

 

96,4 

 

Santerno Itália Santerno M PLUS 6400 5880 97 

ABB Suíça PVS300 4000 w 4500 97 

ABB Suíça PVS300 4600 w 5200 97 

Eltek Valere Noruega   THEIA HE-t  4.4HE-t     4600 97,3 

 

A opção escolhida para a simulação, por satisfazer aos critérios selecionados foi o 

modelo THEIA HE-T, do fabricante Eltek Valere, cuja eficiência máxima pode chegar a 

97,3%, como indicado na folha de dados datasheet (apêndice B). 

Com a definição dos equipamentos, o software PVsyst foi alimentado com as escolhas 

de painéis e inversores.  Neste momento o software é especialmente útil, pois ele indica as 

possíveis diagramações de arranjos em relação a ligações em série dos painéis fotovoltaicos e 

os seus conjuntos, denominadas strings. Estas diagramações atendem aos critérios técnicos de 

faixa mínima e máxima de tensão em V suportadas pelo inversor c.c – c.a, indicando 

combinações erradas e corretas graficamente. Este recurso é especialmente útil para 

profissionais de fora da engenharia elétrica e eletrônica, que não tem experiência com as 

grandezas relacionadas à energia, mas precisam realizar a tomada de decisão baseadas em 

critérios técnicos, buscando obter o resultado já mencionado: um valor de produção elétrica 

fotovoltaica injetada na rede que fosse máxima para a área disponível. 

Após diversas simulações, testando diferentes possibilidades de diagramação foi 

obtido o conjunto que apresentou a maior geração de energia elétrica anual produzida pelo 

sistema solar fotovoltaico conectado à rede: 270 painéis AUVERSUN, modelo 

AV265M60NB, inclinados a 27° para o norte, com 16 inversores Eltek Valere, modelo 
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THEIA HE-t. Os resultados da simulação são apresentados no apêndice A, que contém a folha 

de resultados gerada pelo software PVsyst.  

 

5.3 Dimensionamento analítico de produção de energia do sistema fotovoltaico: 

estimativa média de produção 

 

Um sistema SFCR, tem perdas observadas em cada etapa da transformação de luz 

solar em energia elétrica. Existem perdas no aumento de temperatura dos painéis 

fotovoltaicos, perdas ôhmicas de cabeamento, perdas na conversão do inversor, entre outras. 

(Galhardo 2012). 

Para determinar o tamanho do sistema fotovoltaico a ser instalado no telhado da 

UNIFESP, foi usado, além de métodos numéricos com o software de simulação 

computacional PVsyst, cálculos de forma analítica (Vilalva; Gazoli, 2012) para comparar os 

resultados, os quais seguem abaixo. 

Estimaremos a energia média produzida pelo do SFCR com o auxílio do conhecimento 

da energia média de cada painel segundo a fórmula básica: 

Np = Esistema / Epainel ,              (1) 

onde:  

Np = Número de painéis fotovoltaicos 

Esistema  = Energia produzida pelo sistema [kWh] no intervalo de tempo considerado 

Epainel  =  Energia produzida por um painel [kWh] no mesmo intervalo de tempo  

  

Esta fórmula média pressupõe que o inversor usado possui uma eficiência de 100%.  

O número de painéis fotovoltaicos a ser usado no SFCR é obtido com a seguinte 

expressão: 

Np = At / Am,  

 



51 

 

onde:  

At = Área disponível no telhado: 451,55 m
2 

  

Am = Área do painel: 1,58 m
2
 segundo o datasheet e a etiqueta do INMETRO. 

 

 Com estes dados, foi obtido Np = 285 painéis  

O número de painéis fotovoltaicos a ser usado no SFCR é semelhante ao fornecido 

pela simulação [ref. apêndice A], que compensa as perdas de espaço com a instalação e 

suportes de fixação, então corrigimos para: Np = 270 painéis. 

A estimativa da energia média produzida pelo painel será feita com base na etiqueta do 

INMETRO (vide apêndice F), mas sem levar em conta os 20% de tolerância de perda que 

aquele instituto considera, pelos motivos expostos abaixo. Neste caso, se tem  

Epainel-mês =  39,75 kWh/mês ( 2 )  (sem 20% de tolerância) X 270 painéis  

 Aplicando estes dois valores na fórmula (1), se tem a seguinte média mensal:  

Esistema-mês = 10.732,50 kWh/mês.  

 No ano, em média a energia produzida pelo SFCR seria: 

Esistema-ano = Esistema-mês  X 12 meses = Esistema-ano = 128.790,00 kWh/ano.  

 

Neste calculo médio não são consideradas algumas  importantes variáveis:  

 O decréscimo de eficiência das células devido à temperatura de operação, fora de         

condições-padrão. Segundo Lorenzo (2004), o rendimento da célula solar decresce 

para cada grau centígrado de aumento de temperatura da célula de silício, fora de 

condições ideais (25 Cº).  No nosso caso específico, segundo o datasheet (apêndice c), 

a perda é de 0,37% por grau centígrado. 

 A perda de área útil no telhado, usada para o suporte metálico de fixação dos painéis 

fotovoltaicos e de sombreamento relativo. Esta perda é estimada pelo simulador, que 

determina o uso de 270 painéis, já consideras acima. 
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Não considera também perdas significativas, devidas a:      

 Variações de temperatura do painel;  

 Diminuição da qualidade do painel ao longo do tempo; 

 Perdas com fiação; 

 Variações no nível de tensão do inversor. 

 Perdas de conversão do inversor 

Outra variável a ser considerada é que a produção mensal média de energia do painel 

fotovoltaico, presente no selo INMETRO, é estimada a partir de uma irradiação média de 5 

kWh/m
2
/dia, considerando um mês de 30 dias. Neste estudo de caso abaixo não foi usado pois 

serão feita as compensações totais ao final. 

 

 

                                                                            (2) 

 

 O fator de segurança é um valor estimado para compensar perdas diversas no painel. 

Como será usada as perdas propostas na simulação para comparar o valor da energia média 

esperada, foi deduzido este fator de segurança (1.20), no cálculo da energia média mensal 

produzida pelo painel, dado pela equação 1, do valor fornecido na etiqueta do INMETRO.  

 

O valor de irradiação diária para o Brasil usado pelo INMETRO é um valor médio, 

sendo que o valor real pode variar em diferentes regiões do país, conforme a figura 14. Porém, 

no caso da região de Diadema, a figura indica uma irradiação média (durante todos os dias do 

ano) próxima ao valor admitido, de 5 kWh/m
2
/dia.  
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Figura 14: Irradiação Global diária – média anual típica 

 

Fonte: (Atlas de irradiação solar no Brasil, 1998). 

Subtraindo, do valor médio obtido no cálculo analítico, as perdas por variações de 

temperatura, fiação, variações de tensão, variações de conversão no inversor e queda da 

qualidade do painel, estimadas no página 3 do apêndice A (simulação) em -17,2%, obtemos a 

energia média anual efetiva produzida pelo sistema: 

 

E
ef

sistema-ano = 128.790,00 * (100 – 17,2)/100 = 106.638,12 kWh/ano. 
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 Em particular, quando usamos, no cálculo acima, o número de painéis indicado pela 

simulação (Np = 270 painéis), é obtido  E
ef

sistema-ano = 106.638,12 kWh/ano, que é apenas 

0,01 % maior do que o resultado da simulação. 

 Deste modo, dada esta diferença relativamente pequena entre o valor analítico médio e 

o obtido pela simulação, consideramos que o simulador se apresenta uma ferramenta útil na 

estimativa do desempenho energético do SFCR proposto. 

Tabela 9: Valores obtidos com cálculo analítico e simulação computacional:    

Tipo de cálculo Energia produzida no sistema por ano 

Analítico 106.638,12 kWh 

Simulação computacional 106.607,00 kWh 
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6 FORMAÇÃO DO PREÇO DA OBRA "TURN KEY" E FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO 

O estudo de caso descrito neste trabalho propõe, além da simulação computacional de 

produção e rendimento do SFCR instalado no telhado na UNIFESP, uma estimativa de valor 

de investimento na obra e uma estimativa sobre o financiamento bancário para investimento 

no projeto, criando uma primeira aproximação da realidade com vistas a ser aproveitada em 

um eventual processo de avaliação e tomada de decisão. 

No caso de obras públicas, um modelo frequentemente empregado para contratação de 

projetos deste tipo é o turn key, ou em uma tradução livre, girar a chave ou chave na mão. 

Turn key (Alsema, 2000) é um sistema de contratação de serviço, em que a empresa escolhida 

se compromete a entregar a obra completa e em total funcionamento para o contratante. Este 

fornecedor é encarregado da compra, eventual importação e nacionalização dos 

equipamentos, assim como da contratação de mão de obra para instalação, obtenção de 

licenças de trabalho e outras autorizações, etc. Esta forma de contratação é empregada em 

órgãos públicos em processos licitatórios, mas também em processos de compra de empresas 

privadas. O prazo de entrega, tipos de materiais usados e preço máximo são definidos no 

edital de chamada do processo. 

O valor de investimento em um sistema fotovoltaico, em obras deste tipo, geralmente 

é elaborado com base no tamanho do sistema em kW e no local geográfico no Brasil a ser 

instalado. 

6.1 Estimativa do custo do SFCR do caso  

 Para obtenção de um valor de investimento com valores de mercado, foi adotada uma 

referência econômica obtida através de pesquisa com empresas do setor solar fotovoltaico e 

de energias renováveis formalmente instaladas no Brasil, sendo elas de origem internacional 

ou não. 

 O critério de escolha das empresas foi a experiência na realização concreta de projetos 

de energia solar fotovoltaica deste porte ou maior, em âmbito internacional, e de ao menos 01 

projeto acima de 50 kW de potência realizado ou em andamento em território brasileiro. 

 Para a consulta de valores para elaboração do projeto no regime turn key na UNIFESP, 

foi realizada um consulta com as empresas da tabela 7, no período de março a junho de 2013. 
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As empresas, que preferiram não ser identificadas, solicitaram as seguintes informações para 

elaboração do preço, as quais foram fornecidas conforme abaixo: 

 

 Tamanho do sistema solar fotovoltaico: 71,5 kW de potência; 

 Local de instalação do projeto: cidade de Diadema-SP; 

 Tipo de instalação: telhado; 

 Forma de pagamento: licitação pública de menor preço; e 

 Regime de contratação ou fornecimento: turn key. 

 

Na pesquisa de valores houve um questionamento, sobre uma possível variação de 

preços sobre o tipo de painéis fotovoltaicos empregados no projeto (monocristalino ou 

policristalino) e o modelo de sistema inversor (modelo único centralizado ou diversas 

unidades de menor porte). Todas as empresas consultadas disseram que, apesar de existir uma 

pequena variação de valores, poderiam atender às especificações técnicas do projeto dentro do 

mesmo valor médio fornecido, se houvesse um interesse real da empresa em vencer a 

hipotética licitação do estudo em questão.  

 Os valores obtidos na pesquisa foram os seguintes: 

 

Tabela 10: Preços de mercado levantados para instalação da obra turn key do caso.    

Empresa Origem ou sede Valor por kW instalado 

Empresa 1 Portugal R$ 7.500,00 

Empresa 2 Portugal R$ 7.000,00 

Empresa 3  EUA R$ 6.500,00 

Valor médio (VM)  R$ 7.000,00 

Fonte: Pesquisa própria realizada entre março e junho de 2013. 
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Desta forma, foi obtido um valor de referência médio por kW de potência instalado, 

para formação de um valor final de custo de investimento do telhado solar fotovoltaico em 

questão.  

A partir dos dados obtidos acima, foi estimado a um valor estimado do custo de 

investimento, listado na tabela 10. Ele foi calculado seguindo equação: 

 

Equação 2: Valor total da obra 

 

VT = VM * P, 

onde: 

VT: Valor total estimado do turn key para o caso, em R$; 

VM: Valor médio do turn key (Tabela 9), em R$/kW; e 

P: potência do sistema FV planejado no caso, em kW; P = 71,5 kW  

 

Tabela 11: Estimativa de preço do sistema solar fotovoltaico 

Projeto Potência 

(kW) 

Valor médio estimado no 

mercado por kW instalado 

Valor total 

estimado (VT) 

SFCR - UNIFESP  71,5 R$ 7.000,00 R$ 500.500,00 

 

 

6.2  Simulação de payback 

Nestas condições, elaborou-se uma simulação de payback simples para o projeto. 

Payback é uma expressão econômica que pode ser definida como o tempo decorrido entre o 

investimento inicial feito no projeto e o momento no qual valor investido se paga ou se iguala 

ao valor desse investimento inicial (ou, resumidamente, o “retorno sobre o investimento”). O 

payback é uma das formas mais simples de se analisar um investimento econômico em 

qualquer projeto.  
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A forma mais fácil (Martins, 2011) de calcular o payback simples é acumulando as 

entradas e saídas e determinando o período em que houve a mudança de um valor positivo 

para negativo. A vantagem do payback simples é a facilidade de cálculo e de compreensão, e 

a principal desvantagem é a de não considerar a variação do valor do dinheiro no tempo, 

sendo assim mais usado como estimativa inicial em investimentos de pequeno e médio porte.  

Para simulação do payback deste estudo de caso, foram colhidos os seguintes dados 

econômicos:  

 Investimento total no projeto (Tabela 8): VT = R$ 500.500,00 

 Valor gasto com energia elétrica mensal (Capítulo 5) : R$ 22.546,08 

 Consumo mensal em kWh: 46.894,89 

 

Com base nestes valores, foram inseridos os dados na a planilha de payback, usando o 

software Microsoft Excel apresentada na tabela 12, na qual temos dados agrupados referentes 

à produção de energia do sistema fotovoltaico, projeção ao longo do ano e redução no valor 

da conta estimada em kWh e em reais. 
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Legenda da tabela 12: 

*A4 = Tamanho do sistema fotovoltaico estimado pelo simulador computacional baseado no 

tamanho do telhado disponível e seu posicionamento geográfico, em kW. 

*A5 = Preço médio, por kW de potência instalado, estimado conforme a tabela 9. 

*A6 = Valor total do investimento para implantação do projeto. 

*A8 = Consumo mensal (seção 5.1) 

*A9 = Consumo anual projetado. (seção 5.1) 

*A10 = Produção anual estimada via simulação.  (E_Grid = 106607 kW no ano)   

*A11 = Porcentagem do consumo anual gerada pela planta solar (C10/C9) 

*A13 = Valor da fatura média mensal de energia . (seção 5.1) 

*A14 = Projeção de redução mensal média da conta energia elétrica com a SFCR (C13*C11). 

*A15 = Valor projetado mensal da conta de energia elétrica da unidade da UNIFESP após 

instalação do SFCR (C13-C14). 

*A17 = Projeção anual da conta de energia elétrica da unidade da UNIFESP sem a planta 

solar (C13*12 meses). 

*A18 = Projeção de redução anual média da conta energia elétrica da unidade da  UNIFESP 

com o SFCR (C14*12). 

*A19 = Projeção anual média da conta de energia elétrica da unidade da UNIFESP com a 

planta solar (C17-C18). 

*A22 = Mês (arbitrário) de início do funcionamento do SFCR. 

*A23 = Início do desconto do investimento inicial segundo a relação entre os dados das 

linhas: C22-$C$14. Esta subtração é realizada nos meses subsequentes até a data do término, 

quando o valor na coluna Valor Inicial fica negativo. 

*A140 = Número do mês de término do desconto mensal do investimento inicial. 

*A143 = Faixa de vida útil estimada do sistema, segundo os fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Tabela 12: Cálculo do payback simples para a planta.  

A B C 

1 AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETO 

2 Investimento Inicial e retorno sobre o Investimento (payback simples) 

3    

4 Tamanho da Instalação solar (potência nominal kWp) 71,5 

5 Preço médio por kW instalado   R$ 7.000,00  

6 Investimento Total  (C4*C*5)  R$ 500.500,00 

7    

8 Consumo mensal (kWh no mês) 46.894,89 

9 Consumo anual projetado – (kW no ano) 562.738,68 

10 Produção anual estimada via simulação (kW no ano) 106.607,00 

11 Porcentagem do consumo anual gerada pela planta solar  18,94% 

12    

13 Valor mensal médio da conta energia elétrica   R$ 22.546,08  

14 

Projeção de redução mensal média da conta energia elétrica da 

UNIFESP com a planta solar   R$ 4.270,23  

15 

Valor projetado mensal da conta de energia elétrica da unidade da 

UNIFESP com a planta solar   R$ 18.275,85  

16    

17 Projeção anual média da conta de energia elétrica   R$ 270.552,96  

18 

Projeção de redução média anual da conta energia elétrica da 

unidade da UNIFESP com a planta solar   R$ 51.242,73  

19 

Projeção anual média da conta de energia elétrica da unidade da 

UNIFESP com a planta solar   R$ 219.310,23  

20    

21 Período (mês) Valor Inicial 

22 0  R$ 500.500,00  

23 1   R$ 496.229,77  

24 2  R$ 491.959,54  

25 ~~~~   

138 116  R$   5.153,32  

139 117  R$      883,09  

140 118 -R$   3.387,14  

141   

142 Retorno sobre o investimento (anos) 9,8 

143 Faixa de vida útil do sistema (anos) 20-25 
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6.3  Linhas de financiamento bancárias disponíveis  

Dentre as diversas instituições bancárias e públicas que foram consultadas e que 

possibilitam empréstimos para este tipo de construção (tabela 12), a Desenvolve SP – Agência 

de Desenvolvimento Paulista, é uma das que ofereceu as melhores condições em relação aos 

juros e linhas específicas para o projeto. Foram consultadas também a linha Eco Eficiência 

Empresarial da Caixa Econômica Federal,  a linha Crédito para a Sustentabilidade do Banco 

Santander e a linha Fundo Clima do banco BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social. 

O banco Desenvolve SP é uma instituição financeira do governo do Estado de São 

Paulo que promove, desde 2009, o desenvolvimento sustentável do Estado por meio de 

operações de crédito de longo prazo para as pequenas e médias empresas paulistas. A linha de 

financiamento que poderia financiar este projeto é a Linha Economia Verde – LVM, que tem 

como objetivo financiar investimentos destinados a projetos sustentáveis, que proporcionem 

redução na emissão de CO2 e reduzam o impacto ambiental das atividades da administração 

pública.  

Outro banco público, o Banco BNDES, possui a linha de financiamento denominada 

Fundo Clima com taxas de juros melhores do que as do banco Desenvolve SP, mas o valor de 

financiamento mínimo é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e não se aplicaria ao 

nosso caso.  

No caso dos bancos privados, como o Santander, mesmo com juros menores, esta 

operação dificilmente seria autorizada pela UNIFESP, por se tratar de um órgão público 

contratando empréstimo financeiro com bancos não públicos.  

Nas linhas de financiamento do banco Desenvolve SP e do banco BNDES, é 

disponível uma carência de 12 a 18 meses Essa carência é útil nos projetos deste perfil em 

função do tempo necessário para a obra ser executada e de dos trâmites burocráticos típicos de 

uma licitação pública deste tipo.   

Esta carência também é importante já que, até a efetiva ligação do sistema, o 

fornecimento de energia elétrica pela companhia Eletropaulo se manteria normal e as faturas 

de energia continuariam sendo pagas com valor integral.  
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Tipicamente, vários meses seriam necessários entre o lançamento do edital, envio de 

propostas, escolha da proposta vencedora, homologação, assinatura do contrato e execução 

em si da instalação no telhado da UNIFESP – Diadema. Assim, foi admitido, como hipótese 

de trabalho, que o tempo desde o lançamento do edital até a efetiva instalação seria ótimo com 

relação à carência bancária, isto é, no máximo 24 meses. 

 

Tabela 13: Linhas de financiamento e juros disponíveis  

Banco Perfil Linha de financiamento Juros  

BNDES Público Fundo clima 0,21 a 0,55% a.m 

CEF Público Eco eficiência Empresarial 1,18 a 1,92 %  a.m 

Desenvolve SP Público Linha Economia Verde 0,41% a.m 

Santander Privado CDC eficiência energética 1,18 a 4,2 %  a.m 

Fonte: Pesquisa própria realizada em  março 2012. 

 

6.4 Outros custos envolvidos 

Uma instalação de um sistema de energia fotovoltaico é, como toda obra, sujeita a 

custos não previstos, imprevistos de operação e outros custos associados. 

No caso do sistema solar deste estudo, alguns outros custos possíveis são: 

 Avaliação estrutural do telhado; 

 Avaliação estrutural da rede elétrica interna; 

 Reforma ou reforço estrutural do telhado; 

 Reforma ou reforço da rede elétrica interna;  

 Manutenção anual do sistema fotovoltaico; e 

 Seguro contra acidentes atmosféricos e/ou roubo do sistema fotovoltaico. 

 

Sobre a manutenção dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede, este tipo de geração 

de energia elétrica é também sustentável sob este prisma. Como não têm peças móveis e de 
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atrito, que ocorrem, por exemplo, no caso de turbinas de energia eólica, os SFCRs necessitam 

de uma manutenção de periodicidade anual, que geralmente se limita a uma limpeza da 

superfície dos painéis e uma verificação visual dos cabos e conexões. Esta manutenção pode 

ser incorporada no orçamento da UNIFESP, que já prevê manutenção com o prédio e outros 

sistemas elétricos. 

Os demais itens não serão considerados nesta nossa análise inicial do caso. No 

entanto, na seção 7, onde serão descritos a análise dos resultados e os comentários sobre a sua 

influência na estimativa do custo do sistema FV proposto. 
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7 EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos serão apresentados neste capítulo, divididos em uma análise da 

instalação e análise econômica. 

 

7.1 Comentários sobre os resultados referentes à instalação 

 

 A simulação indicou  [apêndice A] que a irradiação solar global horizontal, baseada 

nas coordenadas geográficas da unidade da UNIFESP em Diadema, é até 57% maior nos 

meses de verão (ex: dezembro - Horizontal global irradiation = 168,7 kWh/m²) em relação ao 

inverno (ex: junho - Horizontal global irradiation = 107,4 kWh/m²). Por outro lado, a 

produção de energia elétrica efetivamente injetada na rede (E_Grid - kWh) se mostrou maior 

no inverno (ex.: em junho a energia injetada na rede é estimada em E_Grid = 8895 kWh) do 

que no verão (ex.: em dezembro, a energia injetada na rede é estimada em E_Grid = 8551 

kWh), demonstrando uma oscilação de energia elétrica efetivamente injetada na rede de 

aproximadamente 5% superior no inverno em relação ao verão. Este resultado é coerente com 

a informação dos fabricantes em relação à perda gradual de rendimento dos painéis 

fotovoltaicos em situações de aumento de temperatura média ( -0,37 % a cada °C acima da 

temperatura nominal ideal de funcionamento da célula a 25 C°).  

         A simulação computacional também indicou que, após teste feito manualmente ponto a 

ponto, variando a cada 1º de inclinação no software de 0º a 90º de inclinação dos painéis 

fotovoltaicos (plane tilt) em relação ao telhado,  que a inclinação dos painéis que oferece 

máxima geração de energia neste estudo de caso é a de 27 º. Esta inclinação apresentou  

melhor resultado do que com a inclinação 23º, que é a inclinação que coincidente com a 

latitude de localização física da instalação fotovoltaica. O ângulo ideal de instalação dos 

painéis fotovoltaicos não é consenso geral na literatura. Algumas fontes sugerem que o ângulo 

de instalação seja coincidente com a latitude de instalação (EPE, 2012) e outras fontes 

(Vilalva; Gazoli, 2012)  sugerem que seja aplicado um fator de correção (latitude + 5 º). 
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7.2 Resultados econômicos 

 

 Os resultados financeiros mostraram que o investimento em um sistema fotovoltaico 

deste porte teria seu payback em aproximadamente 9,8 anos, o que é um resultado positivo, já 

que o sistema tem uma vida útil estimada pelos fabricantes superior a 20 anos.   Com o custo 

total estimado em R$ 500.500,00 e simulando um payback simples, as mensalidades de 

amortização de um eventual financiamento seriam compensadas pelo ganho econômico 

mensal na redução da fatura de energia elétrica (tabela 11).   Assim, após o final do período 

de amortização do investimento, em torno do 10º ano de uso do sistema solar fotovoltaico, o 

investimento poderia estar pago e as contas de energia elétrica reduzidas em definitivo. 

 Este resultado financeiro é fruto de duas situações pontuais: a primeira é o valor 

efetivamente gasto com energia elétrica pela UNIFESP via concessionária de energia, no 

caso, a ELETROPAULO, que, conforme a fatura de energia (figura 12) tem um custo de 

R$0,49 por kW no mês. Este valor é alto a nível nacional para clientes do porte da 

universidade que poderiam comprar energia elétrica no mercado livre, em especial na situação 

da universidade, que tem diversas unidades (prédios) consumidores e teria força para pleitear 

um menor valor. 

O Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou mercado livre de energia é o segmento do 

setor no qual se realizam operações de compra e venda de energia elétrica rica por meio de 

contratos bilaterais com condições, preços e volumes livremente negociados (CCEE, 2013).  

No caso da UNIFESP aderir ao mercado livre de energia, o custo mensal gasto com energia 

elétrica poderia ser menor e, o payback para o sistema fotovoltaico proposto ser mais longo.  

 A segunda situação é fruto das crescentes quedas de preços no mercado mundial de 

equipamentos fotovoltaicos, que vêm acontecendo há alguns anos, resultantes de maior 

desenvolvimento do mercado e de mais eficientes processos de produção, assim como de 

outros fatores como sobreoferta de painéis solares no mercado, por excesso de produção, em 

especial de companhias chinesas (gráfico 4 e tabela 3). Este queda de preços deixou os 

sistemas fotovoltaicos com preços melhores e mais atrativos, apesar de outros problemas 

gerados na indústria fotovoltaica em geral, como o fechamento de fábricas tradicionais e com 

longo histórico na Europa e EUA. 



66 

 

De qualquer forma, os resultados financeiros do estudo de caso refletem uma situação 

baseada no cenário de novembro de 2011. Ou seja, o consumo do prédio, o valor pago por 

kWh para a concessionária de energia e até o consumo de energia do prédio reflete a realidade 

de novembro/2011. Hoje, o consumo de energia do prédio pode ser maior ou menor, em 

função das constantes transformações da UNIFESP, o kWh pode estar mais barato ou mais 

caro em função dos ajustes anuais determinados pela ANEEL, de intervenções do governo 

federal na dinâmica de preços de mercado da energia elétrica, forçando reduções não previstas 

pelo mercado. O custo dos empréstimos bancários também pode sofrer alterações, frutos de 

outras forças do mercado.  

Outra variável importante é o valor do dólar dos Estados Unidos que pode deixar o 

SFCR mais caro ou mais barato, já que a maioria dos equipamentos é importada. 

Desta forma, os objetivos específicos do projeto foram alcançados e considerando 

todas as variáveis envolvidas, o SFCR se mostrou viável economicamente ao longo do tempo 

de vida útil estimada do projeto, conforme demonstrado.  No caso de ser elaborado um 

payback composto, considerando o custo do dinheiro ao longo do tempo, empréstimo 

bancário, inflação no período e reajustes na tarifa de energia elétrica, o resultado poderia ter 

um intervalo de retorno do investimento alterado. Outra situação que poderia alterar o 

payback, mas sem muito impacto, seria o uso de valores reais com as 12 faturas do ano de 

2011 da UNIFESP ao invés da projeção que foi feita usando o mês de novembro multiplicado 

por 12 meses.  
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8 CONCLUSÃO 

 

O uso de sistemas de energia fotovoltaicos, particularmente em aplicações conectadas 

à rede, vem crescendo em especial nos países mais desenvolvidos da Europa, Ásia e América 

do Norte. Apesar disto, no Brasil, a energia solar fotovoltaica ainda é muito pouco difundida e 

não representa fatia significativa dentro da matriz energética elétrica, que é, na sua maioria, de 

fonte hidráulica, e não há sinais de mudanças significativas nessa matriz em curto e médio 

prazo.   

Este atraso em relação à energia solar fotovoltaica, em comparação a países com um 

potencial solar muito inferior, é, entre outros fatores, fruto da política energética focada em 

geração de energia elétrica centralizada em comparação à geração distribuída, da falta de 

investimentos na indústria nacional do setor solar e da regulamentação tardia para 

microgeradores e minigeradores de energia elétrica no Brasil.  

Contudo, impulsionada pela significativa queda nos preços dos sistemas fotovoltaicos 

e pela recente regulamentação do setor no país, em 17 de abril de 2012 (ANEEL, 2012), que 

possibilita a devolução do excedente de energia produzida para a rede elétrica, além da busca 

da sociedade em geral por alternativas energéticas menos poluentes e mais sustentáveis, a 

energia solar fotovoltaica pode, no Brasil, se tornar mais usada nos próximos anos, 

fortificando a diversidade da matriz energética nacional. 

Como principal resultado desta dissertação, o estudo de caso apresentado mostrou que 

um SFCR integrada ao telhado do prédio de uma universidade federal para auto-consumo, 

com previsão de produção parcial próxima a 20% da necessidade energética do edifício, é 

viável do ponto de vista da instalação e, usando uma estimativa inicial via payback simples, 

economicamente compensadora, considerando-se a típica vida útil da instalação como 

superior a 20 anos. Para isto foram feitas simulações computacionais, pesquisas de mercado 

para estimar o valor da obra com empresas do setor, e pesquisas sobre os equipamentos 

principais de um sistema fotovoltaico baseadas em critérios técnicos adequados ao caso.  

A partir destes dados foi realizada uma estimativa do valor do payback, e também 

pesquisadas linhas de crédito bancário disponíveis no mercado financeiro que se 

enquadrassem neste tipo de investimento. Todas estas variáveis foram investigadas visando-se 
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uma situação real dentro do contexto de entidade pública sujeita a licitações para qualquer 

tipo de obra. 

Como continuidade natural deste trabalho algumas extensões e aperfeiçoamentos 

poderiam ser realizados, tais como: 

 Cálculos considerando-se as contas de energia elétrica de todos os meses do ano; 

 Payback composto considerando inflação e ajustes tarifários; 

 Estimativas de produção levando-se em conta outros telhados disponíveis no campus; 

 Análise econômica englobando eficiência energética no prédio em geral; 

 Análise, por profissionais em engenharia, da estrutura física do telhado assim como da 

infraestrutura para os sistemas elétricos no prédio; 

 Instalação e acompanhamento do desempenho de um real sistema fotovoltaico com 

efetiva produção de energia elétrica, comparado-as com estimativas via modelagem 

computacional;  

 Investigação do comportamento de equipamentos submetidos a condições climáticas 

locais; e 

 Pesquisa acerca de sobrecarga e resposta da rede elétrica local à injeção de energia 

elétrica pelo telhado fotovoltaico. 

 

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede tiveram sua regulamentação iniciada há 

relativamente pouco tempo no Brasil, autorizando estes sistemas serem usados para, além de 

produzir para próprio consumo, devolver a energia excedente à rede elétrica com captura de 

créditos. É natural que haja uma série de desafios a serem vencidos para a consolidação 

desses sistemas, como alguns que esta dissertação apresentou. Por exemplo, o uso em prédios 

públicos demanda procedimentos específicos, por vezes mais limitantes que em prédios 

particulares. No entanto, o advento dessa regulamentação (Resolução Normativa ANEEL 

482/2012) assinala o impulso evidente, na atualidade, de ampliação do uso da tecnologia 

fotovoltaica, ilustrado pelo crescente uso da energia fotovoltaica em diversos países. Os 

resultados deste estudo apontam que este tipo de energia tem significativo potencial para 

ampliar a diversidade da matriz elétrica brasileira.  
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APÊNDICE A – Simulação de produção fotovoltaica UNIFESP  – 

software PVsyst 
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Grid-Connected System: Simulation parameters

PVsyst Student License for

Project  : Simulação_15_05_2013

Geographical Site Diadema Country Brazil

Situation Latitude 23.7°S Longitude 46.6°W

Time defined as Legal Time Time zone UT-3 Altitude 790 m

Albedo  0.20

Meteo data: Diadema Synthetic NASA-SSE satellite data,  1983-2005

Simulation variant  : Diadema_15-05_2013.v1

Simulation date 16/05/13 05h31

Simulation parameters

Collector Plane Orientation Tilt 27° Azimuth 0°

Models used Transposition Perez Diffuse Measured

Horizon Free Horizon

Near Shadings No Shadings

PV Array Characteristics

PV module Si-mono Model AVG265M60NB
Manufacturer Auversun

Number of PV modules In series 9 modules In parallel 30 strings

Total number of PV modules Nb. modules 270 Unit Nom. Power 265 Wp

Array global power Nominal (STC) 71.5 kWp At operating cond. 65.5 kWp (50°C)
Array operating characteristics (50°C) U mpp 263 V I mpp 249 A

Total area Module area 445 m² Cell area 385 m²

Inverter Model Theia 4.4 HE-t
Manufacturer Eltek Valere

Characteristics Operating Voltage 230-480 V Unit Nom. Power 4.40 kW AC

Inverter pack Number of Inverter 16 units Total Power 70.40 kW AC

PV Array loss factors
Thermal Loss factor Uc (const) 20.0 W/m²K Uv (wind) 0.0 W/m²K / m/s

=> Nominal Oper. Coll. Temp. (G=800 W/m²,  Tamb=20°C,  Wind=1 m/s.) NOCT 56 °C

Wiring Ohmic Loss Global array res. 17 mOhm Loss Fraction 1.5 % at STC

Module Quality Loss Loss Fraction 0.8 %

Module Mismatch Losses Loss Fraction 1.0 % at MPP

Incidence effect, ASHRAE parametrization IAM = 1 - bo (1/cos i - 1) bo Param. 0.05

User defined profile

User's needs : Unlimited load (grid)
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Grid-Connected System: Main results

PVsyst Student License for

Project  : Simulação_15_05_2013

Simulation variant  : Diadema_15-05_2013.v1

Main system parameters System type Grid-Connected
PV Field Orientation tilt 27° azimuth 0°

PV modules Model AVG265M60NB Pnom 265 Wp

PV Array Nb. of modules 270 Pnom total 71.5 kWp
Inverter Model Theia 4.4 HE-t Pnom 4400 W ac

Inverter pack Nb. of units 16.0 Pnom total 70.4 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)

Main simulation results
System Production Produced Energy 106607 kWh/year Specific prod. 1490 kWh/kWp/year

Performance Ratio PR 81.8 %
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Normalized productions (per installed kWp):  Nominal power 71.5 kWp

Yf : Produced useful energy  (inverter output)  4.08 kWh/kWp/day
Ls : System Loss  (inverter, ...)                        0.13 kWh/kWp/day
Lc : Collection Loss (PV-array losses)              0.77 kWh/kWp/day
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Performance Ratio PR

PR : Performance Ratio (Yf / Yr) :  0.818

Diadema_15-05_2013.v1

Balances and main results

GlobHor T Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid EffArrR EffSysR

kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh % %

January 165.0 23.81 149.5 143.7 8942 8657 13.44 13.02

February 144.5 23.98 137.5 132.5 8171 7906 13.35 12.92

March 148.7 23.24 154.6 149.6 9289 8992 13.50 13.07

April 131.4 22.16 153.6 149.3 9239 8944 13.52 13.09

May 112.6 19.76 146.2 142.5 8954 8672 13.76 13.33

June 107.4 18.80 148.7 144.9 9177 8895 13.87 13.44

July 116.8 18.46 157.9 153.8 9744 9442 13.87 13.44

August 139.2 19.82 172.2 167.7 10484 10158 13.68 13.26

September 132.8 20.65 143.6 139.0 8701 8424 13.62 13.19

October 157.7 21.85 155.9 150.5 9391 9094 13.53 13.11

November 166.4 22.48 152.7 146.9 9167 8871 13.49 13.05

December 168.7 23.26 148.5 142.7 8843 8551 13.38 12.94

Year 1691.1 21.51 1820.9 1763.2 110102 106607 13.59 13.16

Legends: GlobHor Horizontal global irradiation

T Amb Ambient Temperature

GlobInc Global incident in coll. plane

GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray Effective energy at the output of the array

E_Grid Energy injected into grid

EffArrR Effic. Eout array / rough area

EffSysR Effic. Eout system / rough area
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Grid-Connected System: Loss diagram

PVsyst Student License for

Project  : Simulação_15_05_2013

Simulation variant  : Diadema_15-05_2013.v1

Main system parameters System type Grid-Connected
PV Field Orientation tilt 27° azimuth 0°

PV modules Model AVG265M60NB Pnom 265 Wp

PV Array Nb. of modules 270 Pnom total 71.5 kWp
Inverter Model Theia 4.4 HE-t Pnom 4400 W ac

Inverter pack Nb. of units 16.0 Pnom total 70.4 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)

Loss diagram over the whole year

Horizontal global irradiation1691 kWh/m²

+7.7% Global incident in coll. plane

-3.2% IAM factor on global

Effective irradiance on collectors1763 kWh/m² * 445 m² coll.

efficiency at STC = 16.24% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)127425 kWh

-2.3% PV loss due to irradiance level

-9.0% PV loss due to temperature

-0.7% Module quality loss

-1.0% Module array mismatch loss

-1.0% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP110102 kWh

-3.2% Inverter Loss during operation (efficiency)

0.0% Inverter Loss over nominal inv. power

-0.0% Inverter Loss due to power threshold

0.0% Inverter Loss over nominal inv. voltage

-0.0% Inverter Loss due to voltage threshold

Available Energy at Inverter Output106607 kWh

Energy injected into grid106607 kWh
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APÊNDICE B – Fichas técnicas dos equipamentos fotovoltaicos (datasheet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THEIA™ HE-t

O inversor THEIA™ HE-t define um novo nível de 
eficiência, flexibilidade e praticidade para o usuário 
na linha de inversores On-Grid isolados. Compatível 
com todas as tecnologias de células fotovoltaicas, 
o inversor THEIA™ HE-t é a escolha perfeita para 
qualquer instalação.

THEIA™ HE-t
INVERSORES SOLAR ON-GRID: 2.0 kW – 4.6 kW

DESEMPENHO
•	Máxima eficiência de 97.3 % com isolação galvânica
•	Compatível com todas as tecnologias de painéis fotovoltaicos, pos-

sibilitando aterramento do pólo positivo ou do negativo.
•	 De acordo com os mais elevados padrões de segurança 
•	 Inicialização de alta eficiência que permite operação mesmo com 

baixo nível de irradiação, aumentando o tempo de geração.

FÁCIL UTILIZAÇÃO
•	Leve e de fácil instalação
•	Com ou sem chave de desconexão CC
•	Tela colorida e com botões sensíveis ao toque
•	 Funcionalidades intuitivas para o usuário

CONFIABILIDADE
•	Componentes de alta qualidade e projeto robusto
•	Função de rastreamento MPPT
•	Operação estável sob condições extremas 
•	Grau de proteção IP65 

MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO
•	Visualização completa da planta
•	Servidor Web embarcado de fácil utilização para 

monitoramento
•	 Multi-linguagem

Eltek © 2013  Entre em contato através de: www.eltek.com.br Doc No: 357115.DS3 rev8 



Eltek © 2013  Entre em contato através de: www.eltek.com.br

1) Output power limitation 230 Vdc to 250 Vdc1) Output power limitation 230 Vdc to 250 Vdc

MODELO 2.0 HE-t 2.9 HE-t 3.8 HE-t 4.4 HE-t 4.6 HE-t

DADOS DE ENTRADA
Potência Nominal CC 2100 W 3000 W 4000 W 4600 W 4800 W

Máxima potência fotovoltaica 2625 Wp 3750 Wp 5000 Wp 5750 Wp 6000 Wp

Máxima tensão CC 600 Vcc

Faixa de tensão MPPT 230 à 480 Vcc 230 à 480 Vcc 230 à 480 Vcc 230 à 480 Vcc 230 à 480 Vcc 1)

Máxima corrente de entrada 9.5 A 13.5 A 18.0 A 21.0 A 21.0 A

Número de entradas para arranjos de painiés fotovoltaicos 3

Número de rastreadores MPP 1

Características da entrada Proteção contra inversão de polaridade,
Monitoração de falta de aterramento,
Chave de desconexão CC integral (opcional),
Fusíveis para as entradas CC (opciona),
Configuração para aterramendo do positivo ou negativo ou em flutuação

DADOS DE SAÍDA
Potência nominal da saída 2000 W 2900 W 3800 W 4450 W 4600 W

Máxima potência aparente 2000 VA 2900 VA 3800 VA 4450 VA 4600 VA

Corrente nominal CA 9.0 A 13.0 A 17.0 A 19.5 A 20.0 A

Máxima corrente CA 10.5 A 15.2 A 19.7 A 23.0 A 23.0 A

Tensão de saída 220 Vca (+/-20 %) 2F ou F + N

Frequência 60 Hz (+/-10 %)

Cos Phi (Fator de potência) 0.8i à 0.8c selecionável

DADOS DE DESEMPENHO
Máxima eficiência 97.2 % 97.2 % 97.2 % 97.3 % 97.3 %

Eficiência CEC 96.8 % 96.8 % 97.0 % 97.0 % 97.0 %

Eficiência EU 96.3 % 96.5 % 96.7  % 96.9 % 96.9 %

Consumo para inicialização < 7 W

Consumo no modo noturno < 1 W

DADOS MECÂNICOS
Grau de Proteção (EN 60529) IP 65 

Dimensões 610 A x 353 L x 154 P mm 

Peso < 19 kg  < 19 kg < 21 kg < 21 kg < 21 kg 

Entrada de cabos Inferior

Conexão dos cabos de entrada através de Conectores MC3 ou MC4 ou Tyco ou Blocos de terminal (Borne), conforme pedido

Conexão dos cabos de saída através de Blocos de terminal (Borne)

NORMAS
Compatibilidade EM (Eletromagnética) EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Marcação CE Sim

Outras Normas DIN VDE V 0126-1-1, G83/1, EN 50438, AS 4777, CEI 0-21,  EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, 
EN 61000-3-12, IEC 62109-2, IEC 61727, UTE C 15-712-1, C10/11, VDE AR-N 4105, RD1663, G59/2

DADOS DE AMBIENTE
Temperatura de operação - 25 °C à + 65 °C (possível redução de potência acima de + 45 °C)

Temperatura de armazenagem - 30 °C à + 80 °C

Ventilação Arrefecimento por convecção

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVA DE EFICIÊNCIA THEIA 4.4 HE-t
Topologia Transformador de alta frequência,

Isolação galvânica

Classe de proteção / Categoria 
de sobretensão

I / III

Emissão de ruído acústico < 37 dB (A)

Comunicação Tela gráfica colorida com botões sensíveis ao 
toque, Servidor Web embarcado, Ethernet, CAN, 
barramento RS485 e 3x leds de indicação

Garantia Opções de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e  
25 anos

1) Limitação da potência de saída com 230 Vcc à 250 Vcc

Doc No: 357115.DS3 rev8
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APÊNDICE C – Planta baixa UNIFESP 
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APÊNDICE D – Fatura de energia elétrica UNIFESP – Novembro de 2011 
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APÊNDICE E – Informações software PVsyst 
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Objetivos 

 

No cenário energético do futuro próximo, o desenvolvimento de fontes de energia 

renováveis, nomeadamente a tecnologia fotovoltaica, terá um crescimento nesta área que tem 

de ser implantada de forma sustentável, com as melhores soluções técnicas e econômicas.  

É essencial desenvolver a tecnologia FV de uma forma otimizada e confiável. Dentro 

deste contexto, o PVsyst software é um instrumento que permite analisar com precisão e com 

diferentes configurações os resultados a fim de identificar a melhor solução. 

A equipe PVsyst está empenhada em desenvolver este software, a fim de garantir a  

sustentabilidade.  

O desenvolvimento da tecnologia de FV depende de um maior número de 

profissionais altamente qualificados. Para satisfazer este requisito, PVsyst oferece treinamento 

específico sobre as tecnologias FV e sobre o software PVsyst. 

As energias renováveis são de grande importância para o planeta e os países em 

desenvolvimento: vamos apoiar projetos de energia focada na aquisição de autonomia 

energética. 

Fundadores 

 

André Mermoud, Autor e fundador do PVsyst software 

Formação 

Graduado na Universidade de Genebra Suiça em 1971 e obteve seu doutorado em física de 

partículas em 1977. 

 

Suas experiências em energia solar 

Em 1978, ele começou com estudos detalhados de sistemas solares térmicos e sistemas 

inovadores de energia nos edifícios, na Universidade de Genebra e em várias empresas de 

engenharia. 
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Em 1992, André Mermoud começou a desenvolver o software PVsyst para o estudo e 

simulação de sistemas fotovoltaicos. Ele desenvolveu uma ferramenta para as construções em 

3D com sombreamento, a simulação de sistemas fotovoltaicos autônomos e depois de 

bombeamento de sistemas fotovoltaicos. Ele também realizou uma pesquisa para um modelo 

específico de módulos fotovoltaicos de todas as tecnologias disponíveis. Em 1996, ele 

participou do desenvolvimento de um curso de formação (programa PACER da Confederação 

Suíça) sobre instalações fotovoltaicas para engenheiros. Desde 2007, ele regularmente oferece 

treinamento em tecnologia fotovoltaica para engenheiros, no âmbito do INES (Instituto 

Nacional de Energia Solar, França). 

 

Atividades hoje 

Ao mesmo tempo, ele continua ativamente do desenvolvimento do software PVsyst, a fim de 

incorporar as novas necessidades dos profissionais e inovações na indústria de PV. Ele 

fornece uma linha técnica para os usuários, e manutenção das bases de dados de componentes, 

intimamente relacionada com os resultados da modelagem 

 

Michel Villoz, fundador do software PVsyst SA 

 

Formação 

Michel Villoz formou-se em 1977 pela EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), 

com um diploma em engenharia elétrica. Em 1980, ingressou no mundo da energia solar para 

coordenar a transferência de tecnologia para a Suíça de uma linha de produção de células 

solares a partir de Solarex (EUA). Ele então conseguiu a produção de células e participou do 

projeto dos simuladores solares PASAN. 

 

Outras experiências em energia solar  

 

Em 1985, Michel Villoz fundou a Dynatex SA para a produção de componentes e sistemas 

solares. De 1999 a 2004, ele foi especialista no IEA ( Agência Internacional de Energia ) no  

programa PVPS. De 2001 a 2003 , ele participou do  projeto INVERSTIRE europeu para 

estabelecer as especificações da melhor tecnologia de armazenamento de energias renováveis. 
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Tabelas de Consumo / Eficiência Energética - Componentes Fotovoltaicos - MÓDULOS - Edição 07/12

Nº Modelos 270
Nº Marcas:   41

20/11/12

TOTAL % TOTAL %

148 56,7 1 11,1 Mais eficiente

29 11,1 3 33,3

41 15,7 1 11,1

13 5,0 4 44,4

30 11,5 0 0,0 Menos eficiente

261 100,0 9 100,0

AERBRAX POWER AVPROJECT AVP48-190Wp 1,330 190 23,75 14,4 16,0 A
AERBRAX POWER AVPROJECT AVP60-235Wp 1,630 235 29,38 14,4 21,0 A
AERBRAX POWER AVPROJECT AVP60-240Wp 1,630 240 30,00 14,7 21,0 A
AERBRAX POWER AVPROJECT AVP72-285Wp 1,960 285 35,63 14,5 26,0 A
AERBRAX POWER AVPROJECT AVP72-290Wp 1,960 290 36,25 14,8 26,0 A
AERBRAX POWER AVPROJECT AVP48M-195Wp 1,330 195 24,38 14,7 16,0 A
AERBRAX POWER AVPROJECT AVP60M-245Wp 1,630 245 30,63 15,0 21,0 A
AERBRAX POWER AVPROJECT AVP60M-250Wp 1,630 250 31,25 15,3 21,0 A
AERBRAX POWER AVPROJECT AVP72M-295Wp 1,960 295 36,88 15,1 26,0 A
AERBRAX POWER AVPROJECT AVP72M-300Wp 1,960 300 37,50 15,3 26,0 A

ANAUGER SUNOWE SF125X125-72-M(L) 1,280 175 21,88 13,6 16,0 A

AVS ASP AP 240PK 1,640 240 30,00 14,6 18,5 A
BLUE SOL BLUE SOL STP010D-12/KEA 0,110 10 1,25 8,8 1,5 E
BLUE SOL BLUE SOL STP030D-12/LEA 0,290 30 3,75 10,4 3,2 E
BLUE SOL BLUE SOL STP050D-12/MEA 0,420 50 6,25 11,9 5,3 D
BLUE SOL BLUE SOL STP065D-12/SEA 0,510 65 8,12 12,7 6,2 C
BLUE SOL BLUE SOL STP135D-12/TEA 1,000 135 16,88 13,5 12,0 B
BLUE SOL BLUE SOL STP240-20/Wde 1,640 240 30,00 14,6 19,8 A
BLUE SOL BLUE SOL STP020B-12/CEA 0,200 20 2,50 10,0 2,5 E
BLUE SOL BLUE SOL STP085B-12/BEA 0,650 85 10,63 13,1 8,0 B
BLUE SOL BYD BYD 140P6-18 1,000 140 17,50 14,0 13,0 A
BLUE SOL BYD BYD 240 P6-30 1,620 240 30,00 14,8 19,6 A

8,48

A) SILICIO CRISTALINO (mono-Si ou multi-Si)

8,09

8,20

CLASSES

A

B

C

D

PRODUÇÃO 

MEDIA 

MENSAL DE 

ENERGIA 

CORRENTE NO PONTO DE 

MÁXIMA POTÊNCIA (A)

INDICE MÓDULO

SILICIO CRISTALINO                                    
(MONO-Si / MULTI-Si)

EE >13,5

13,5 >= EE > 13,0

13,0 >= EE > 12,0

12,0 >= EE > 11,0

EE < 11,0

POTENCIA NA 

CONDIÇÃO 

PADRÃO (W)

EE > 9,5

9,5>=EE>7,5

7,5>=EE>6,5

E

FAMÍLA / MODELOFABRICANTE MARCA

ÁREA 

EXTERNA  

(m2)

FILMES FINOS

SILICIO CRISTALINO FILMES FINOS

6,5>=EE>5,5

EE < 5,5

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

(%)

PESO (kg)

EE

CLASSIFICAÇÃO

7,46

7,61

7,74

8,04

8,06

8,09

8,17

8,15

0,57

1,74

2,93

3,69

7,71

8,11

1,14

4,80

4,9

8,15

8,1
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 BOSCH BOSCH M220 3BB 1,633 220 , 13,5 21,0 B
 BOSCH BOSCH M225 3BB 1,633 225 28,13 13,8 21,0 A
 BOSCH BOSCH M235 3BB 1,634 235 29,38 14,4 21,0 A
 BOSCH BOSCH M240 3BB 1,640 240 30,00 14,6 21,0 A

Valores de referencia medidos em laboratórios, conforme procedimentos estabelecidos no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica

Nº Modelos 270

Nº Marcas:   41

20/11/12

CONERGIA SUNCO SSM 40 0,354 40 5,00 11,3 5,8 D

CONERGIA SUNCO SSM 80 0,660 80 10,00 12,1 9,2 C

CONERGIA SUNCO SSM 120 0,971 120 15,00 12,4 14,0 C

CONERGIA SUNCO SSM 175 1,277 175 21,88 13,7 17,0 A

CEMI TECNOLOGIA SANDI SSP 180W 1,280 180 22,50 14,0 15,5 A

CEMI TECNOLOGIA SANDI SSP 210W 1,640 210 26,25 12,8 22,5 C

CEMI TECNOLOGIA SANDI SSP 230W 1,640 230 28,75 14,0 22,5 A

CTC TNS SOLAR TN-36-5M45 0,345 45 5,63 13,0 3,9 C

CTC TNS SOLAR TN-36-5M90 0,648 90 11,25 13,9 7,8 A

CTC TNS SOLAR TN-60-6M240 1,626 240 30,00 14,8 23,5 A

CTC TNS SOLAR TN-60-6P230 1,626 230 28,75 14,1 23,5 A

CTC TNS SOLAR TN-72-5M190 1,277 190 23,75 14,9 15,5 A

DONAUER CNPV CNPV 245P 1,640 245 30,63 14,9 20,0 A

DONAUER CNPV CNPV 295P 1,950 295 36,88 15,1 25,0 A

ELTEK SUN-EARTH TPB156x156x60-P 1,630 235 29,38 14,4 20,0 A

ENERGIA PURA W.SOLAR YZM5P-20 0,063 5 0,63 8,0 0,9 E

ENERGIA PURA W.SOLAR YZM50P-36 0,422 50 6,25 11,8 5,6 D

ENERGIA PURA W.SOLAR YZM130P-36 0,990 130 16,25 13,1 12,0 B

ENERGIA PURA W.SOLAR YZM230M-60 1,650 230 28,75 13,9 19,5 A

EXXA GLOBAL EXXA SOLAR CSUN 50M 0,356 50 6,25 13,9 5,1 A

EXXA GLOBAL EXXA SOLAR CSUN 60M 0,440 60 7,50 13,7 6,0 A

EXXA GLOBAL EXXA SOLAR CSUN 75M 0,509 75 9,38 14,7 6,8 A

EXXA GLOBAL EXXA SOLAR CSUN 100M 0,662 100 12,50 15,0 8,5 A

EXXA GLOBAL EXXA SOLAR CSUN 150M 0,992 150 18,75 15,1 12,5 A

EXXA GLOBAL EXXA SOLAR CSUN 220M 1,465 220 27,50 15,0 17,8 A

EXXA GLOBAL EXXA SOLAR CSUN 290M 1,936 290 36,25 14,9 23,8 A

EXXA GLOBAL EXXA SOLAR CSUN 135-36P 0,992 135 16,88 13,6 13,0 A

FC SOLAR FC SOLAR MDP-215 1,468 215 26,88 14,6 17,2 A

FC SOLAR FC SOLAR MDP-05 0,060 5 0,63 8,4 0,7 E

4,03

5,35

7,72

8,03

8,04

8,11

2,67

3,21

7,55

7,65

7,85

8,10

PESO (kg)

2,20

PRODUÇÃO 

MEDIA MENSAL 

DE ENERGIA 

(kWh/mês)

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

(%)

7,88

4,58

3,43

2,94

7,42

4,64

8,05

CLASSIFICAÇÃO

0,29

2,39

4,97

7,92

7,84

5,11

0,57

A) SILICIO CRISTALINO (mono-Si ou multi-Si)

FABRICANTE MARCA
FAMÍLA / 

MODELO

ÁREA 

EXTERNA  

(m2)

POTENCIA NA 

CONDIÇÃO 

PADRÃO (W)

CORRENTE NO PONTO DE 

MÁXIMA POTÊNCIA (A)

7,69

7,41

5,00

7,83

7,90

7,90
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GCE TECH ISOFOTON ISF 250 1,660 250 31,25 15,0 19,0 A

GEHRLICHER JINKO JKM185M-72 1,280 185 23,13 14,5 14,5 A

GEHRLICHER JINKO JKM190M-72 1,280 190 23,75 14,9 14,5 A

GEHRLICHER JINKO JKM195M-72 1,280 195 24,38 15,3 14,5 A

Valores de referencia medidos em laboratórios, conforme procedimentos estabelecidos no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica

Nº Modelos 270

Nº Marcas:   41

20/11/12

GEHRLICHER JINKO JKM250M-96 1,700 250 31,25 14,7 20,0 A
GEHRLICHER JINKO JKM255M-96 1,700 255 31,88 15,0 20,0 A

GEHRLICHER JINKO JKM260M-96 1,700 260 32,50 15,3 20,0 A

GEHRLICHER JINKO JKM235M-60 1,640 235 29,38 14,4 19,0 A

GEHRLICHER JINKO JKM240M-60 1,640 240 30,00 14,7 19,0 A

GEHRLICHER JINKO JKM275M-72 1,940 275 34,38 14,2 27,0 A

GEHRLICHER JINKO JKM225P-60 1,640 225 28,13 13,7 19,0 A

GEHRLICHER JINKO JKM230P-60 1,640 230 28,75 14,1 19,0 A

GEHRLICHER JINKO JKM235P-60 1,640 235 29,38 14,4 19,0 A

GEHRLICHER JINKO JKM280P-72 1,940 280 35,00 14,4 27,0 A

GEHRLICHER JINKO JKM135P-36 1,000 135 16,88 13,5 11,5 B

GEHRLICHER JINKO JKM140P-36 1,000 140 17,50 14,0 11,5 A

GUASCOR SUNTECH STP075S-12Bb 0,646 75 9,37 11,6 8,0 D

GUASCOR SUNTECH STP085S-12/Bb 0,646 85 10,63 13,1 8,0 B

GUASCOR SUNTECH STP130-12/Tb 1,002 130 16,25 13,0 12,0 C

GUASCOR SUNTECH STP135-12/Tb 1,002 135 16,88 13,5 12,0 B

GUASCOR SUNTECH PLUTO 245 WDE 1,650 245 30,63 14,8 19,8 A

HELIOTEK SUNWATT SW 50H 0,356 50 6,25 13,9 5,1 A

HELIOTEK SUNWATT SW 60H 0,440 60 7,50 13,7 6,0 A

HELIOTEK SUNWATT SW 75H 0,509 75 9,38 14,7 6,8 A

HELIOTEK SUNWATT SW 100H 0,662 100 12,50 15,0 8,5 A

HELIOTEK SUNWATT SW 150H 0,992 150 18,75 15,1 12,5 A

HELIOTEK SUNWATT SW 220H 1,465 220 27,50 15,0 17,8 A

HELIOTEK SUNWATT SW 290H 1,936 290 36,25 14,9 23,8 A

HELIOTEK SUNWATT SW 135HT 0,992 135 16,88 13,6 13,0 A

KYOCERA KYOCERA KC 50T 0,417 54 6,25 12,9 5,0 C

KYOCERA KYOCERA KC 65T 0,490 65 8,45 13,2 6,0 B

7,71

3,11

4,80

7,47

3,75

8,23

5,15

7,83

4,35

5,05

5,10

5,35

8,03

8,11

7,72

5,09

5,19

5,30

A) SILICIO CRISTALINO (mono-Si ou multi-Si)

FABRICANTE MARCA
FAMÍLA / 

MODELO

ÁREA 

EXTERNA  

(m2)

POTENCIA NA 

CONDIÇÃO 

PADRÃO (W)

7,95

7,61

7,65

7,78

CORRENTE NO PONTO DE 

MÁXIMA POTÊNCIA (A)

PRODUÇÃO 

MEDIA MENSAL 

DE ENERGIA 

(kWh/mês)

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

(%)

7,86

7,89

7,55

7,78

2,67

PESO (kg) CLASSIFICAÇÃO

8,04

3,21

4,03

8,17

http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
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KYOCERA KYOCERA KC 85T 0,656 87 10,62 13,3 8,3 B

KYOCERA KYOCERA KC 130TM 0,920 130 17,00 13,9 11,9 A

KYOCERA KYOCERA KS5T 0,072 5 0,63 6,9 1,2 E

KYOCERA KYOCERA KS10T 0,107 10 1,25 9,4 1,6 E

KYOCERA KYOCERA KS20T 0,183 20 2,50 10,9 2,5 E

KYOCERA KYOCERA KC40T 0,343 43 5,38 12,5 4,5 C

KYOCERA KYOCERA KD205GX-LP 1,500 205 25,63 13,7 18,5 A

KYOCERA KYOCERA KS20-652 0,231 20 2,50 8,7 3,5 E

KYOCERA KYOCERA KD135SXUPU 1,002 135 16,88 13,5 13,0 B

KYOCERA KYOCERA KD140SX-UPU 1,000 140 17,50 14,0 12,5 A

KYOCERA KYOCERA KS20T668 0,237 20 2,56 8,4 3,5 E

Valores de referencia medidos em laboratórios, conforme procedimentos estabelecidos no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica

Nº Modelos 270

Nº Marcas:   41

A) SILICIO CRISTALINO (mono-Si ou multi-Si) 20/11/12

KYOCERA KYOCERA KD185GX-LPU 1,325 185 23,13 14,0 16,0 A

KYOCERA KYOCERA KD210GX-LPU 1,485 210 26,25 14,1 18,0 A

KYOCERA KYOCERA KD215GX-LPU 1,485 215 26,88 14,5 18,0 A

KYOCERA KYOCERA KD235GX-LPB 1,645 235 29,38 14,3 21,0 A

KYOCERA KYOCERA SM40-KSM 0,381 40 5,00 10,5 4,2 E

KYOCERA KYOCERA SM42-KSM 0,343 42 5,25 12,2 4,2 C

KYOCERA KYOCERA SM48-KSM 0,381 48 6,00 12,6 4,5 C

KYOCERA KYOCERA SM63-KSM 0,486 63 7,88 13,0 6,2 C

KYOCERA KYOCERA SM70-KSM 0,541 70 8,75 12,9 8,4 C

KYOCERA KYOCERA SM83-KSM 0,626 83 10,38 13,3 8,4 B

KYOCERA KYOCERA SM85-KSM 0,700 85 10,63 12,1 8,4 C

KYOCERA KYOCERA KD240GH-2PB 1,640 240 30,00 14,6 21,0 A

KYOCERA KYOCERA KD240GX-LPB 1,650 240 30,00 14,6 21,0 A

KYOCERA KYOCERA KD245GX-LPB 1,650 245 30,63 14,9 21,0 A

KYOCERA KYOCERA KD140SX-UFBS 1,000 140 17,50 14 12,9 A

LG ELECTRONICS LG ELECTRONICS LD130R9W-G2 0,980 130 16,25 13,2 12,4 B

LG ELECTRONICS LG ELECTRONICS LG240M1C-G2 1,610 240 30,00 14,9 18,9 A

LG ELECTRONICS LG ELECTRONICS 255S1C-G2 1,610 255 31,88 15,8 19,0 A

MARTIFER MPRIME APL 235P 1,650 235 29,38 14,2 21,0 A

MARTIFER MPRIME M230P 1,610 230 28,75 14,2 20,0 A

MARTIFER MPRIME M80M 0,700 80 10,00 11,4 8,2 D

7,90

7,84

8,09

7,89

7,39

1,16

0,58

7,63

1,16

7,71

2,48

0,29

5,02

2,25

2,55

2,56

1,16

FABRICANTE MARCA
FAMÍLA / 

MODELO

ÁREA 

EXTERNA  

(m2)

POTENCIA NA 

CONDIÇÃO 

PADRÃO (W)

7,91

CORRENTE NO PONTO DE 

MÁXIMA POTÊNCIA (A)

PRODUÇÃO 

MEDIA MENSAL 

DE ENERGIA 

(kWh/mês)

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

(%)

PESO (kg) CLASSIFICAÇÃO

3,82

3,80

5,07

4,78

8,06

7,91

7,77

8,10

8,5

7,81

8,20

4,54

8,06

8,23

http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
http://www.kyocerasolar.com.br/site/produtos_modulos.php?cat=12
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MARTIFER MPRIME M140P-12 0,990 140 17,50 14,1 13,0 A

MARTIFER MPRIME M70P-12 0,560 70 8,75 12,5 7,5 C

MARTIFER MPRIME M235P 1,610 235 29,38 14,5 20,0 A

MARTIFER MPRIME M240P 1,610 240 30,00 14,9 20,0 A

MARTIFER MPRIME M135P-12 0,990 135 16,88 13,6 13,0 A

MARTIFER MPRIME M220P 1,610 220 27,50 13,6 20,0 A

MINHA CASA SOLAR ET SOLAR ENERGY ET -P636135 1,000 135 16,86 13,5 13,2 B

MES ENERGIA TALESUN TP672M-285 1,940 285 36,63 14,7 26,2 A

MES ENERGIA TALESUN TP672M-295 1,940 295 36,88 15,2 26,2 A

NEOSOLAR JETION JT090SFb 0,650 90 11,25 13,9 8,0 A

NEOSOLAR JETION JT030SH 0.24 30 3,75 12,5 3,3 C

NEOSOLAR JETION JT050SG 0,460 50 6,25 10,8 5,8 E

NEOSOLAR JETION JT235PCe 1,640 235 29,38 14,3 22,5 A

NEOSOLAR JETION JT140PFe 1,000 140 17,50 14 12,0 A

PRESERVA SOLARA SM 340S 0,688 85 10,63 12,4 7,9 C

PRESERVA SOLARA SM 500S 1,017 125 15,63 12,3 12,1 C

PRESERVA SOLARA SM 520S 1,020 130 16,25 12,8 12,1 C

PRESERVA SOLARA S520P36ULTRA 1,020 130 16,25 12,7 12,1 C

RIOSOLAR RIOSOLAR 156p-270 1,840 270 33,75 14,6 28,0 A

SOLAR ENERGY CONERGY POWERPLUS 235P 1,630 235 29,37 14,4 19,6 A

SOLAR ENERGY CONERGY POWERPLUS 240P 1,630 240 30,00 14,7 19,6 A

SOLARIA SOLARIA S5M175 1,251 175 21,88 14,0 14,3 A

SOLARIA SOLARIA S6M225 1,609 225 28,13 14,0 21,0 A

SOLARIA SOLARIA S6M230 1,609 230 28,75 14,3 21,0 A

SOLARIA SOLARIA S6P225 1,609 225 28,13 14,0 21,0 A

SOLARIA SOLARIA S6P230 1,609 230 28,75 14,3 21,0 A

SOLARIA SOLARIA S6M235 1,608 235 29,38 14,6 21,0 A

SOLARIA SOLARIA S6P220 1,608 220 27,50 13,7 21,0 A

Valores de referencia medidos em laboratórios, conforme procedimentos estabelecidos no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica

Nº Modelos 270

Nº Marcas:   41

A) SILICIO CRISTALINO (mono-Si ou multi-Si) 20/11/12

SOLARIA SOLARIA S6P235 1,608 235 29,38 14,6 21,0 A

SOLARIA SOLARIA S6P205 1,608 205 25,63 12,8 21,0 C

SOLARIA SOLARIA S6P217 1,608 217 27,13 13,5 21,0 B

7,63

6,88

7,23

4,84

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

(%)

4,72

7,14

7,65

7,30

7,67

PESO (kg)
CORRENTE NO PONTO DE 

MÁXIMA POTÊNCIA (A)
FABRICANTE MARCA

FAMÍLA / 

MODELO

ÁREA 

EXTERNA  

(m2)

POTENCIA NA 

CONDIÇÃO 

PADRÃO (W)

4,86

7,65

7,74

7,86

7,74

7,86

8,06

PRODUÇÃO 

MEDIA MENSAL 

DE ENERGIA 

(kWh/mês)

CLASSIFICAÇÃO

8,21

3,96

8,17

8,28

8,28

2,90

7,71

7,92

8,15

7,94

7,94

7,70

7,99

8,22

1,69
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SOLARIA SOLARIA S6M217 1,608 217 27,13 13,5 21,0 B

SOLARIA SOLARIA S6M220 1,608 220 27,50 13,7 21,0 A

SOLARIA SOLARIA S6P215 1,608 215 26,88 13,4 21,0 B

SOLARIA SOLARIA S6M215 1,608 215 26,88 13,4 21,0 B

SOLARIA SOLARIA S5M170 1,251 170 21,25 13,6 13,6 A

SOLARIA SOLARIA S5M174 1,251 174 21,75 13,9 13,9 A

SOLARIA SOLARIA S5M165 1,251 165 20,63 13,2 13,2 B

SOLARIA SOLARIA S5Ms90 0,662 90 11,25 13,6 13,6 A

SOLARIA SOLARIA S6Ps130 0,996 130 16,25 13,0 13,0 C

SOLARIA SOLARIA S6Ps135 0,996 135 16,88 13,5 13,5 B

SOLARIA SOLARIA S6P2G215 1,630 215 26,88 13,2 19,0 B

SOLARIA SOLARIA S6P2G217 1,630 217 27,13 13,3 19,0 B

SOLARIA SOLARIA S6P2G220 1,630 220 27,50 13,5 19,0 B

SOLARIA SOLARIA S6P2G225 1,630 225 28,13 13,8 19,0 A

SOLARIA SOLARIA S6P2G230 1,634 230 28,75 14,1 19,0 A

SOLARIA SOLARIA S6P2G235 1,630 235 29,38 14,4 19,0 A

SOLARIA SOLARIA S6P2G240 1,630 240 30,00 14,7 19,0 A

SOLARIA SOLARIA S6M2G225 1,630 225 28,13 13,8 19,0 A

SOLARIA SOLARIA S6M2G230 1,634 230 28,75 14,1 19,0 A

SOLARIA SOLARIA S6M2G235 1,634 235 29,38 14,4 19,0 A

SOLARIA SOLARIA S6M2G240 1,634 240 30,00 14,7 19,0 A

SOLARIA SOLARIA S6M2G245 1,634 245 30,63 15,0 19,0 A

SOLARIS SOLARIS S 30P 0,281 30 3,75 10,7 3,5 E

SOLARIS SOLARIS S 55P 0,440 55 6,88 12,5 5,7 C

SOLARIS SOLARIS S 80P 0,659 80 10,00 12,1 8,1 C

SOLARIS SOLARIS S 85P 0,659 85 10,63 12,9 8,1 C

SOLARIS SOLARIS S 130P 1,006 130 16,25 12,9 9,6 C

SOLARIS SOLARIS S 135P 1,006 137 17,13 13,6 11,6 A

SOLARIS SOLARIS S 140P 1,006 140 17,50 13,9 11,6 A

SOLARIS SOLARIS S 82M 0,666 82 10,25 12,3 8,1 C

SOLARIS SOLARIS S 87M 0,666 87 10,88 13,1 8,1 B

Valores de referencia medidos em laboratórios, conforme procedimentos estabelecidos no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica

Nº Modelos 270

Nº Marcas:   41

A) SILICIO CRISTALINO (mono-Si ou multi-Si) 20/11/12

SOLAR TERRA SOLAR TERRA HG 10 0,110 10 1,25 9,0 1,5 E

7,51

7,23

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

(%)

7,63

8,08

7,44

7,53

PESO (kg) CLASSIFICAÇÃO

PRODUÇÃO 

MEDIA MENSAL 

DE ENERGIA 

(kWh/mês)

7,51

4,77

4,85

7,74

7,35

7,62

4,68

7,23

7,99

7,47

7,65

4,85

7,72

4,93

7,50

7,90

1,71

7,71

7,80

FABRICANTE MARCA
FAMÍLA / 

MODELO

ÁREA 

EXTERNA  

(m2)

POTENCIA NA 

CONDIÇÃO 

PADRÃO (W)

CORRENTE NO PONTO DE 

MÁXIMA POTÊNCIA (A)

7,81

5,08

7,26

3,04

4,98

4,65

0,60
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SOLAR TERRA SOLAR TERRA HG 25 0,210 25 3,13 11,9 3,1 D

SOLAR TERRA SOLAR TERRA HG 50 0,360 50 6,25 13,8 5,2 A

SOLAR TERRA SOLAR TERRA HG 90 0,670 90 11,25 13,4 8,0 B

SOLAR TERRA SOLAR TERRA HG 135 0,964 135 16,88 14,0 11,5 A

SOLAR TERRA SOLAR TERRA HG 190 1,280 190 23,75 14,8 15,7 A

SOLAR TERRA SOLAR TERRA HD210 1,465 210 26,26 14,3 17,0 A

SOLBRATEC SOLBRATEC KS 5T 0,072 5 0,63 6,9 1,2 E

SOLBRATEC SOLBRATEC KS 10T 0,107 10 1,25 9,3 1,6 E

SOLBRATEC SOLBRATEC KS 20T 0,183 20 2,50 10,9 2,6 E

SOLBRATEC SOLBRATEC KS 35GT 0,316 35 4,38 11,1 4,5 D

SOLBRATEC SOLBRATEC KS 50TA 0,439 50 6,25 11,4 6,3 D

SOLBRATEC SOLBRATEC KS 60T 0,491 60 7,50 12,2 7,1 C

SOLBRATEC SOLBRATEC KS 85GT 0,687 85 10,63 12,4 9,1 C

SS SOLAR SOLAR WORLD SW50 MONO/R5C 0,460 50 6,25 10,9 5,5 E

SS SOLAR SOLAR WORLD SW85 MONO 0,683 85 10,63 12,5 7,6 C

SS SOLAR SOLAR WORLD SW75 MONO 0,683 75 9,38 10,9 7,6 E

SS SOLAR SOLAR WORLD SW85 POLY 0,650 85 10,63 13,0 7,6 C

SS SOLAR SOLAR WORLD  SW130 POLY/R6A 1,025 130 16,25 12,3 11,8 C

SS SOLAR SOLAR WORLD SW 140 poly R6A 1,020 140 17,50 13,7 11,8 A

SS SOLAR SOLAR WORLD SW175 1,300 175 21,88 13,5 15,0 B

SS SOLAR SOLAR WORLD SW225 POLY 1,680 225 28,13 13,3 21,2 B

SS SOLAR SOLAR WORLD SW230 POLY 1,680 230 28,75 13,6 21,2 A

SS SOLAR SOLAR WORLD SW235 POLY 1,680 235 29,38 13,9 21,2 A

SS SOLAR SOLAR WORLD SW240 POLY 1,680 240 30,00 14,2 21,2 A

SS SOLAR SOLAR WORLD SW240 MONO 1,680 245 30,63 14,5 21,2 A

SS SOLAR KOMAES KM5 0,059 5 0,63 8,5 1,0 E

SS SOLAR KOMAES KM10 0,110 10 1,25 9,1 2,0 E

SS SOLAR KOMAES KM20 0,187 20 2,50 10,7 2,6 E

SS SOLAR KOMAES KM30 0,260 30 3,75 11,5 3,7 D

SWISS WATER TRUNZ TSM185-72M 1,280 185 23,13 14,4 15,5 A

TECNOMETAL TECNOMETAL TW-40D4 0,600 43 5,38 7,2 5,8 E

TECNOMETAL TECNOMETAL TW-85D12 0,660 85 10,63 12,9 8,0 C

TECNOMETAL TECNOMETAL SV-140D12 0,980 140 17,50 14,2 11,4 A

TECNOMETAL TECNOMETAL SV-230D20 1,614 230 28,75 14,3 16,4 A

TOP SOLARES AUVERSUN AV265M60NB 1,580 265 33,13 16,7 17,0 A

UNITRON HANWHA SF220-30-1P235L 1,650 235 29,38 14,2 21,0 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL75(17)P1 0,594 75 9,38 12,6 7,6 C

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI 130(17)P 0,997 130 16,25 13,0 13,3 C

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL260C-30b 1,630 260 32,50 15,9 19,5 A

4,83

7,67

8,46

8,34

7,45

7,64

0,29

0,58

1,16

2,33

3,33

3,45

1,71

7,55

7,22

0,57

4,29

5,21

7,81

0,28

3,10

4,78

4,76

4,89

7,63

7,72

7,85

7,38

11,80

1,42

2,84

4,92

4,89

4,34

1,13

7,85

7,96

7,96

7,74
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YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL265C-30b 1,630 265 32,12 16,2 19,5 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL65P-17b 1/2 0,508 65 8,13 12,7 6,2 C

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL070P-17b 1/2 0,508 70 8,75 13,7 6,2 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL075P-17b 3/5 0,594 75 9,38 12,6 7,3 C

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL080P-17b 3/5 0,594 80 10,00 13,4 7,3 B

Valores de referencia medidos em laboratórios, conforme procedimentos estabelecidos no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica

Nº Modelos 270

Nº Marcas:   41

A) SILICIO CRISTALINO (mono-Si ou multi-Si) 20/11/12

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL085P-17b 2/3 0,667 85 10,63 12,7 7,9 C

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL085P-17b 3/5 0,594 85 10,63 14,3 7,3 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL090P-17b 2/3 0,667 90 11,25 13,5 7,9 B

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL095P-17b 2/3 0,667 95 11,88 14,2 7,9 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL120P-17b 1,000 120 15,00 12,0 11,8 D

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL130P-17b 1,000 130 16,25 13,0 11,8 C

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL140P-17b 1,000 140 17,50 14,0 11,8 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL010P-17b 1/12 0,100 10 1,25 10,0 1,4 E

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL020P-17b 1/6 0,180 20 2,50 10,8 1,4 E

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL030P-17b 1/4 0,270 30 3,75 10,9 3,5 E

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL050P-17b 2/5 0,420 50 6,25 12,0 5,2 D

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL055P-17b 2/5 0,420 55 6,88 13,2 5,2 B

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL060P-17b 1/2 0,510 60 7,50 11,8 6,2 D

FABRICANTE MARCA
FAMÍLA / 

MODELO

ÁREA 

EXTERNA  

(m2)

POTENCIA NA 

CONDIÇÃO 

PADRÃO (W)

1,16

4,57

4,86

4,86

PRODUÇÃO 

MEDIA MENSAL 

DE ENERGIA 

(kWh/mês)

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

(%)

PESO (kg)

8,55

CLASSIFICAÇÃO

3,71

4,00

4,29

7,38

7,77

0,58

1,76

2,87

3,14

3,47

5,14

4,43

6,90

CORRENTE NO PONTO DE 

MÁXIMA POTÊNCIA (A)
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YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL080P-17b 2/3 0,670 80 10,00 12,0 7,9 D

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL180P-23b 1,300 180 22,50 13,8 15,8 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL185P-23b 1,300 185 23,13 14,2 15,2 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL230P-29b 1,630 230 28,75 14,0 19,8 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL235P-29b 1,630 235 29,38 14,3 19,8 A

Valores de referencia medidos em laboratórios, conforme procedimentos estabelecidos no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica

Nº Modelos 270

Nº Marcas:   41

A) SILICIO CRISTALINO (mono-Si ou multi-Si) 20/11/12

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL240P-29b-PC 1,630 240 30,00 14,7 19,0 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL245P-29b-PC 1,630 245 30,63 15,0 19,1 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL270C-30b 1,630 270 33,75 16,5 19,1 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL275P-35b 1,950 275 34,38 14,1 26,8 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL280P-35b 1,950 280 35,00 14,3 26,8 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL285P-35b 1,950 285 35,63 14,6 26,8 A

YINGLI GREEN 

ENERGY DO BRASIL
YINGLI YL290P-35b 1,950 290 36,25 14,8 26,8 A

YOMACAMA CHN CHN5-36M 0,060 5 0,63 8,3 0,8 E

YOMACAMA CHN CHN10-36M 0,100 10 1,25 10,0 1,2 E

YOMACAMA CHN CHN20-36M 0,190 20 2,50 10,5 2,0 E

YOMACAMA CHN CHN30-36M 0,230 30 3,75 13,0 3,0 C

YOMACAMA CHN CHN40-36M 0,330 40 5,00 12,1 4,4 C

YOMACAMA CHN CHN50-36M 0,330 50 6,25 15,2 4,4 A

YOMACAMA CHN CHN60-36M 0,650 60 7,50 9,2 7,8 E

YOMACAMA CHN CHN80-36M 0,650 80 10,00 12,3 7,8 C

YOMACAMA CHN CHN100-36M 0,710 100 12,50 14,1 7,8 A

YOMACAMA CHN CHN180-72M 1,280 180 22,50 14,1 15,5 A

FABRICANTE MARCA
FAMÍLA / 

MODELO

ÁREA 

EXTERNA  

(m2)

POTENCIA NA 

CONDIÇÃO 

PADRÃO (W)

CORRENTE NO PONTO DE 

MÁXIMA POTÊNCIA (A)

7,97

7,83

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

(%)

PESO (kg) CLASSIFICAÇÃO

PRODUÇÃO 

MEDIA MENSAL 

DE ENERGIA 

(kWh/mês)

4,71

7,87

7,89

0,29

0,57

1,16

1,64

2,22

2,75

3,49

4,55

5,49

4,90

7,80

8,68

8,14

8,11

8,02

8,10

7,75
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YOMACAMA CHN CHN230-96M 1,680 230 28,75 13,7 20,0 A

B) FILMES FINOS

BOSCH BOSCH EU 1510 1,430 115 14,38 8,0 25,0 B

GEHRLICHER UNI-SOLAR PVL-69 1,123 68 8,50 6,1 3,9 D

GEHRLICHER UNI-SOLAR PVL-136 2,166 136 17,00 6,3 7,7 D

GEHRLICHER UNI-SOLAR PVL-144 2,166 144 18,00 6,6 7,7 C

DU PONT DO BRASIL APOLLO DA 100 A5 1,560 100 12,50 6,4 20,0 D

DU PONT DO BRASIL APOLLO DA 100 B1 1,540 100 12,50 6,5 30,0 D

DU PONT DO BRASIL APOLLO DA121-C1 1,570 121 15,13 7,7 20,0 B

DU PONT DO BRASIL APOLLO DA142-C1 1,560 142 17,75 9,1 20,0 B

SAINT GOBAIN AVANCIS POWERMAX 120 1,090 120 15,00 10,9 19,6 A

Valores de referencia medidos em laboratórios, conforme procedimentos estabelecidos no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica

PRODUÇÃO 

MEDIA MENSAL 

DE ENERGIA 

(kWh/mês)

EFICIENCIA 

ENERGETICA 

(%)

PESO (kg)

ÁREA 

EXTERNA  

(m2)

FABRICANTE MARCA
FAMÍLA / 

MODELO

POTENCIA NA 

CONDIÇÃO 

PADRÃO (W)

CORRENTE NO PONTO DE 

MÁXIMA POTÊNCIA (A)

4,79

4,36

CLASSIFICAÇÃO

1,34

1,36

0,99

2,68

4,13

1,81

4,13

1,17




