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ESTUDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS 

 

André Luiz Diamante 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como meta trazer uma explanação geral sobre a energia solar e seu sistema de 

captação, levantando aspectos muito relevantes nessa área, como: a importância das energias 

renováveis e o aumento da demanda por energia fotovoltaica no Brasil e no mundo, a análise 

de viabilidade desse sistema, a sua composição tecnológica e o processo para a sua instalação, 

e as vantagens e desvantagens trazidas para quem opta por instalar as placas em suas 

propriedades. Sabemos que a luz solar é uma fonte energética totalmente limpa e renovável, 

além de abundante para todos. Portanto é essencial levantar diversas discussões e trazer 

informações para que esse tema seja acessível ao maior número de pessoas possível, onde 

todos possam descobrir as vantagens dessa energia e assim fazer uso da mesma, já que as 

projeções futuras para todos os tipos de energia renováveis são bem expressivas e tudo indica 

que chegará um momento no qual uma infinidade de pessoas contará com um sistema de 

geração solar em suas respectivas residências. 

 

Palavras-chave:  Energia solar. Fonte energética. Fotovoltaica. 

 

 

STUDY ABOUT IMPLEMENTATION OF PHOTOVOLTAIC PLATES 

 

ABSTRACT 

 

This article has a goal of bringing to light a general explanation about solar energy and its 

capture system, raising relevant aspects of this area, such as: the importance of renewable energy 

and the increased demand for photovoltaic energy in Brazil and in the world, the feasibility 

analysis of this system, its technological composition and the process for its installation, and the 

advantages and disadvantages brought to whomever chooses to install these panels in their 

homes. We know that sunlight is a totally clean renewable energy source, as well as abundant for 

everyone. Hence, it is essential to raise numerous discussions and deliver information so that this 

topic is accessible to as many people as possible, where everyone can discover the advantages of 

this energy and thus make use of it, since future projections for all types of renewable energy are 

very expressive and everything indicates that a time will come when a multitude of people will 

count on an solar generation system in their respective homes. 

 

Keywords: Solar Energy. Energy Source. Photovoltaic. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

 Quando pensamos no futuro das tecnologias relativas à energia e à geração da mesma, 

tendo em vista o rumo tomado pelas grandes corporações e principalmente pelos países mais 

desenvolvidos, pode-se criar uma projeção onde está presente um crescimento exponencial 

das energias renováveis e sobretudo da advinda do sol. Carros a combustão estão sendo 

substituídos pelos elétricos. Usinas termelétricas são desativadas para dar lugar a parques 

solares ou eólicos. Enfim, uma infinidade de atitudes desencadeadas pelo mundo inteiro 

indica apenas uma direção: futuramente a energia será limpa, renovável, tecnológica e muitos 

terão um sistema de geração solar instalado em suas residências. 

Tendo em vista todos esses fatores, tal trabalho busca detalhar de modo bem amplo a 

importância e a técnica pela qual se dá a implementação da tecnologia de painéis 

fotovoltaicos nas residenciais urbanas ou rurais, já que essa é uma fonte energética que está 

em constante expansão no mundo inteiro e representará nos próximos anos uma parcela 

gigante entre as fontes de captação de energia elétrica de todos os países do globo. 

 

 

2 – DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 – IMPORTÂNCIA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

      

  A evolução tecnológica é uma vertente que cresce de maneira exponencial com o 

passar dos dias e em todas as áreas palpáveis, tornando mais simples e eficiente cada 

atividade do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, também cresce significativamente a demanda 

por energia elétrica tanto entre as indústrias quanto entre as residências domésticas. Assim 

sendo, quando consideramos essa evolução em conjunto com as tendências de 

desenvolvimento global renovável, os setores energéticos são um dos principais alvos em 

tudo aquilo que diz respeito à produção industrial e ao bem-estar humano.  

 

Desde o início do século XX, o planeta sofre impactos negativos em 

decorrência da exploração de seus recursos naturais. No entanto, a fim 

de diminuir os danos causados pelo ser humano, alguns processos 

alternativos foram criados para suprir a necessidade energética. A 

partir desse contexto, é possível afirmar que a energia renovável será a 

energia do futuro (SOLARPRIME, 2018). 
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O petróleo, por exemplo, não é um recurso infinito, mas a sociedade não pode parar 

quando ele se esgotar. Qual seria então a solução? Carros movidos a eletricidade! E se houver 

uma seca de modo que o setor produtivo de energia hídrica se sobrecarregue e falhe? Uma 

possível solução é captar energia de outras fontes que a natureza nos oferece quase 

constantemente, como o vento e o sol! Enfim, deve-se usar a criatividade e a tecnologia para 

adaptar as soluções de acordo com os padrões exigentes para uma determinada época, local ou 

situação, e expandir a criação de energias limpas, renováveis e de abundância na nossa 

natureza, que além de estarem disponível para todos ainda são praticamente livres de 

poluentes e não causam danos ao planeta. 

    

2.2 – CONCEITO DE “ENERGIA FOTOVOLTAICA” 

 

      De modo geral, a energia solar fotovoltaica (termo que vem do grego “Phos”, que 

significa "luz", e "volt", que é a unidade de força eletromotriz) pode ser entendida como a 

energia elétrica gerada a partir da incidência da luz solar sobre placas fotovoltaicas de silício, 

de modo que quanto maior for a incidência de luz, maior é o aproveitamento e o rendimento 

energético obtido. Ou seja, ela é responsável por converter a luz solar em energia elétrica que 

pode ser inserida na rede e ser utilizada para qualquer atividade doméstica ou industrial que 

demande eletricidade. 

 

2.3 – AUMENTO DA DEMANDA POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO 

BRASIL E NO MUNDO 

 

      Se pensarmos em energia solar no âmbito mundial, estima que até o final de 2020 

haverá um total de produção de 125 GW de energia elétrica advinda de painéis fotovoltaicos 

em suas mais variadas vertentes, o que representa um aumento de praticamente 2% em 

relação ao ano anterior, que foi de 123 GW (Energy Trend, 2020). Já com relação ao Brasil 

especificamente, no ano de 2019 o mercado de energia solar cresceu mais de 212%, e 

alcançou a marca de 2.400 MW instalados para a geração centralizada (grandes usinas 

geradoras), além de contar com mais de 110 mil sistemas fotovoltaicos de mini e 

microgeração, correspondendo a R$ 4,8 bilhões e 15 mil profissionais trabalhando na área. Já 

no ano de 2020, a geração de energia solar representa cerca de 1,6% entre toda a matriz 

energética nacional, o que corresponde a 2.955 MW dos 173.564 MW totais de geração 

centralizada (Portal Solar e ANEEL/ABSOLAR). 
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Apesar disso, estima-se que ainda existe no país cerca de mais 4.045 MW entre a mini 

e a microgeração distribuída, de modo que podemos totalizar na conta cerca de 7.000 MW de 

potência advinda da energia solar (Portal Solar e ANEEL/ABSOLAR, 2020). Agora, quando 

vemos as estimativas propõe-se que até o ano de 2050 38% de toda a matriz energética 

nacional será suprida pela energia solar fotovoltaica (Portal Solar, 2019), mostrando um salto 

gigantesco na demanda e na utilização dessa fonte para os anos seguintes, o que torna a 

energia solar uma das fontes renováveis mais promissoras para o futuro próximo. 

     Quando analisamos esses dados vem uma pergunta fundamental na mente: por que a 

utilização de energia solar cresceu significativamente nos últimos anos e tende a crescer cada 

vez mais? A resposta é simples: diminuição da conta de luz e preservação ambiental, já que a 

energia fotovoltaica é limpa, relativamente barata e reduz a emissão dos gases de efeito estufa 

que são gerados por outras fontes energéticas. Podendo ser instalada em lugares relativamente 

simples como telhados, quintais ou até mesmo sobre a água, as placas solares representam 

uma economia de até 90% na conta de luz e começam a dar retorno em cerca de 5 anos após a 

realização do investimento. Se levarmos em conta que o sistema tem uma vida útil de até 25 

anos, pode-se considerar que o cliente terá redução na conta de luz por um período de 20 

anos, além de poder gerar sua própria eletricidade e ficar parcialmente independente das 

concessionárias. Além do mais, praticamente todo lugar do planeta é capaz de proporcionar 

uma boa geração de energia a partir do sol, mesmo os mais frios. Todos esses fatores somam 

um atrativo para os consumidores do mundo inteiro e fazem com que a utilização de fontes 

solares salte num patamar exponencial. 

 

2.4 – COMPOSIÇÃO DA TECNOLOGIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

FOTOVOLTAICA 

 

      Segundo o “eCycle”, o sistema de geração fotovoltaica é composto pelos seguintes 

grupos e equipamentos: 

_BLOCO GERADOR (1): Painéis solares, cabos e estrutura de suporte; 

_BLOCO DE CONDICIONAMENTO DE POTÊNCIA (2 E 4): Inversores e controladores de 

carga; 

_BLOCO DE ARMAZENAMENTO (3): Baterias. 

(E ainda há também um medidor bidirecional para sistemas on-grid). 
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FIGURA 01 – COMPONENTES DO SISTEMA FOTOVOLTAICO.  

FONTE: <https://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/sistemas-de-energia-solar-fotovoltaica-e-seus-

componentes>, acessado em 22/05/2020. 

     

       É importante ressaltar que, na maioria dos casos, os clientes optam por não utilizar 

baterias já que isso ainda representa um aumento muito alto no orçamento de instalação do 

sistema. Nesses casos, a energia gerada deve ser utilizada de modo imediato (instantâneo) e 

apenas durante o dia, ou então “vendida” para a concessionária (injetada na rede para a 

geração de créditos na fatura), e deve-se, também, instalar um medidor bidirecional para 

mesclar a energia gerada pelas placas com a fornecida pela concessionária. 

 

2.5 – ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

Viabilidade é o ato ou efeito de algo ser viável, ou seja, ter 

possibilidades de ser realizado, se vai ter vantagens ou desvantagens 

sobre tal negócio, quais as consequências de tal ato, qual a perspectiva 

(Dicionário inFormal).  

 

      Analisando assim o conceito de viabilidade no âmbito da energia solar, o primeiro 

passo a ser tomado quando temos a intenção de instalar em nossas residências os 

componentes para gerar energia advinda do sol é analisar a viabilidade do sistema tendo em 

https://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/sistemas-de-energia-solar-fotovoltaica-e-seus-componentes
https://www.neosolar.com.br/aprenda/saiba-mais/sistemas-de-energia-solar-fotovoltaica-e-seus-componentes
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vista o local e as situações climáticas e estruturais do ambiente no qual ele será colocado, já 

que até o presente momento a instalação de todos os componentes ainda é relativamente cara. 

Por exemplo, se na residência houver um consumo alto de energia elétrica, mas o espaço 

sobre o telhado ou quintal for pequeno (de modo que não seja possível instalar várias placas) 

e a região for extremamente chuvosa ou alocada em ambiente que fique sob sombra 

permanente, talvez os sistemas fotovoltaicos não sejam a melhor opção para aquela 

residência. Tudo dependerá da quantidade de equipamentos elétricos que serão supridos pelo 

sistema requisitado e da situação do local. 

  Outro fator importante a ser considerado diz respeito à estrutura do local. Por 

exemplo, um certo cliente do estado do Paraná (com domínio da Copel) decidiu instalar as 

placas solares sobre o barracão do seu aviário. Porém, a estrutura das telhas e da sustentação 

já estava envelhecida, gasta e com as telhas envergadas. Isso tudo dificultou extremamente a 

fixação das placas e a configuração para deixá-las no ângulo correto que permite o melhor 

aproveitamento possível da incidência solar. Nesse caso seria mais viável o cliente optar por 

fixar as placas no chão ou por consertar todas as avarias do seu barracão antes de decidir 

colocá-las na parte superior. Podemos observar melhor alguns exemplos de estruturas ruins e 

boas na “Figura 02” e na “Figura 03”, respectivamente: 

 

 

FIGURA 02 – EXEMPLO DE TELHADO INVIÁVEL PARA A INSTALAÇÃO DE 

PLACAS FOTOVOLTAICAS 

FONTE: <https://100pepinos.com.br/como-e-feito-um-telhado/>, acessado em 13/07/2020. 

 

 

 

https://100pepinos.com.br/como-e-feito-um-telhado/
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FIGURA 03 – EXEMPLO DE TELHADO VIÁVEL PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS 

FOTOVOLTAICAS 

FONTE: <https://100pepinos.com.br/como-e-feito-um-telhado/>, acessado em 13/07/2020. 

      

Além do mais, no caso do mesmo cliente, houve outro fator que não foi previamente 

considerado e que pode servir como lição para quem deseja instalar as placas num local ou 

aplicação semelhante: o sistema foi instalado num sítio onde haviam dois transformadores de 

75 KW e apenas uma matrícula para os lotes, de modo que a Companhia Paranaense de 

Energia Elétrica (Copel) impossibilitou a interligação da energia gerada em ambos os 

transformadores, alegando que isso só seria possível caso os lotes fossem desmembrados em 

duas matrículas, e obrigou o cliente a interligá-lo em apenas um transformador pois caso 

contrário a companhia não ligaria a rede. 

Uma outra vertente que deve ser levada em conta no que diz respeito à viabilidade é 

sobre o índice de radiação solar na região de instalação das placas. No caso do Brasil, por 

exemplo, pode-se dizer que todo o território nacional oferece boas condições climáticas para a 

implantação da tecnologia. Além do mais, para se ter uma ideia, até as regiões mais frias do 

país têm índice de radiação solar superior ao da Alemanha, por exemplo, que é um dos países 

do mundo que mais faz uso da tecnologia solar. Mesmo assim, tudo vai depender do tempo de 

retorno desejado pelo cliente para restituir o investimento feito, este que por sua vez está 

associado à dimensão do orçamento e à dimensão do conjunto do sistema, de forma que as 

regiões com maior índice solar (Figura 04) terão mais aproveitamento energético e 

consequentemente tempo menor para começar a dar retorno, e sistemas maiores também 

gerarão mais energia do que os de porte menor. 

 

https://100pepinos.com.br/como-e-feito-um-telhado/
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FIGURA 04 – MAPA SOLAR BRASILEIRO 

FONTE: <https://ww1.mazer.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/10/Brasil-solzao.jpg>, acessado em 

14/07/2020. 

 

As pessoas que desejam fazer uso da energia solar apenas por questões econômicas 

devem ter em mente que a tecnologia leva em média de 5 a 7 anos para começar a dar retorno 

caso o sistema seja on-grid. Porém, para ter uma noção mais precisa existe o cálculo do 

“payback” que nada mais é do que uma simples fórmula que resulta no tempo necessário para 

que o custo de instalação se pague e, a partir de então, comece a dar lucro para o proprietário. 

Para fazer este cálculo é necessário levantar o custo total do investimento e dividi-lo pela 

economia proporcionada mensalmente (produção de energia a partir das placas, em 

kWh/mês), conforme explicado no portal da “WA SOLAR”: 

 

PAYBACK (meses) = Investimento (R$) / Energia gerada (kWh/mês) x Valor da tarifa 

 

Já no caso dos sistemas off-grid interligado por baterias fica muito mais difícil 

especular o tempo de retorno do valor aplicado pois as baterias e controladores de carga ainda 

são componentes extremamente caros, cujos modelos e valores variam significativamente de 

https://ww1.mazer.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/10/Brasil-solzao.jpg
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acordo com o conjunto e dimensão do sistema, representando assim uma inviabilidade na 

maior parte dos casos práticos. 

      Por último, mas não menos importante está a análise de viabilidade tendo em vista os 

patamares ambientais. Nesse caso, a energia fotovoltaica sempre representa uma vantagem 

quando comparada a outras fontes geradoras mais poluentes, como é o caso da termelétrica, 

por exemplo, que gera uma quantidade significativa de gases de efeito estufa e poluentes, 

enquanto que a solar é extremamente limpa e renovável. 

 

2.6 – PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

 

      É importante ter em mente que cada situação, projeto e cada residência demanda uma 

condição pouco diferente para instalação do sistema fotovoltaico. Algumas casas por exemplo 

possuem o telhado com inclinação diferente das outras e, portanto, deve-se fazer o estudo para 

instalar as placas com o grau de inclinação e com a posição que mais tire proveito da 

irradiação solar, fator esse que tornará o projeto o mais eficiente possível. Nessa linha de 

raciocínio, pode-se seguir os paços descritos no portal “SOLEN” (disponível em 

https://www.solenenergia.com.br/blog/como-instalar-placas-fotovoltaicas/) e dos vídeos 

explicativos do engenheiro Luis Cesar Emanuelli (disponíveis em 

<https://www.youtube.com/watch?v=5yMFEcY9_LE&list=LL&index=23&t=293s> e 

<https://www.youtube.com/watch?v=qYXGtRPFNyI&list=LL&index=22&t=770s>), que 

inclusive auxiliarão nos cálculos de dimensionamento dos equipamentos, que serão descritos 

adiante. Assim, o primeiro passo a ser tomado é fazer um estudo sobre a posição de fixação 

das placas no telhado ou no quintal, e para isso existem ferramentas capazes de auxiliar-nos e 

facilitar esse processo, como é o caso do site “Cresesb” e do “Google Earth”. Tais programas 

trabalham levando em conta a latitude e a longitude da residência na qual as placas deverão 

ser instaladas. Assim, o projetista precisa verificar no globo as coordenadas geográficas do 

local e posteriormente informá-las no site do “Cresesb” que dirá qual o ângulo de inclinação 

que proporciona a maior média anual de irradiação solar. 

      A partir disso, é feito um projeto com todas as placas interligadas e com o diagrama de 

todos os componentes presentes no sistema. O próximo passo é fazer um desenho no chão ou 

no telhado que servirá de base para a visualização de onde as placas ficarão. No caso de 

telhados de barro, as telhas são removidas em todos os pontos marcados pelo desenho e pelo 

projeto para que a base de fixação do sistema seja parafusada e instalada. Porém, se o telhado 

em questão for metálico, a instalação é mais simples já que o suporte pode ser parafusado 

https://www.solenenergia.com.br/blog/como-instalar-placas-fotovoltaicas/
https://www.youtube.com/channel/UCVDt7DzFvmAU6Cd3oejraXg
https://www.youtube.com/watch?v=5yMFEcY9_LE&list=LL&index=23&t=293s
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sobre o próprio telhado. De qualquer forma é fundamental que as placas fiquem bem fixadas 

tanto no chão quanto no telhado para garantir que elas suportem ventos e tempestades, pois se 

essa etapa não for executada da maneira correta elas poderão sair voando com alguma 

eventualidade climática. 

      Depois que as placas já estão instaladas vem a parte do cabeamento que será 

interligado no controlador de carga (que pode ser fixado na parede), nos inversores (que 

também podem ser fixados na parede) e na bateria (instalada preferencialmente em local 

protegido e livre de pessoas ou animais) no caso de o cliente desejar armazenar parte da 

energia que não está sendo consumida em tempo real. 

      Uma forma menos comum de utilização das placas solares, mas que também está 

presente em muitos sistemas, é sobre a água, como em lagos, lagoas ou represas. Geralmente 

essa usina flutuante é utilizada na agricultura, mas também pode ser injetada na rede da 

concessionária ou utilizada em qualquer outra finalidade que o proprietário deseje, e uma das 

principais vantagens é a não ocupação de espaço na terra para a instalação. Além do mais, 

estudos indicam que essa técnica pode gerar até mais eletricidade do que quando instalada em 

solo devido ao resfriamento natural da água e à não existência de poeira sobre as placas 

fotovoltaicas. Aqui, as placas são instaladas sobre boias flutuantes e alinhadas num ângulo 

que aproveite maior incidência solar. As boias por sua vez são ancoradas no ponto fundo da 

água ou na própria costa para evitar o livre movimento. Por fim, os cabos devem ser 

resistentes à água e isolados, transferindo a energia gerada para os demais equipamentos 

instalados em terra firme. 

 

2.7 – FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

 

De acordo com a monografia “Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico para 

uma Casa de Veraneio em Pouso da Cajaíba – Paraty”, Rio de Janeiro, 2010, pág. 08~23, com 

o portal “eCycle” e com o portal “SOLIS ENERGIA”, pode-se salientar que o processo de 

geração de energia solar começa primeiramente pelas placas fotovoltaicas, estas que podem 

ser consideradas o principal componente do sistema. Sendo compostas na maior parte dos 

casos por silício, que é um material semicondutor, as placas absorvem os fótons presentes na 

luz solar, que se chocam com os átomos de silício formando assim um deslocamento de 

elétrons (a luz solar faz com que os elétrons se desprendam do seu átomo e “pulem” de um 

átomo para outro) ou uma corrente elétrica, processo esse que é popularmente conhecido 

como “efeito fotovoltaico”. É importante ressaltar que cada placa solar é composta por 
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diversas células solares (cerca de 70), pois uma única célula solar produz apenas uma média 

de 0,4V no seu ponto de potência máxima, sendo então preciso associar todas elas em série 

para que seja produzido na saída tensões apropriadas para os sistemas de corrente contínua, 

como 12V ou 24V. Outro ponto a ser considerado sobre as placas é que elas podem ser 

instaladas tanto em série quanto em paralelo, de maneira que em série ocorre uma soma das 

tensões geradas por cada placa e a corrente é a mesma para todas, e em paralelo a tensão é a 

mesma mas a corrente é mais elevada no circuito final. Tudo isso vai depender da necessidade 

do cliente e da melhor adaptação do sistema. 

 Depois das placas, caso o sistema seja interligado por baterias, a corrente gerada deve 

fluir no sentido do controlador de carga, pois é esse equipamento que vai permitir o controle 

da tensão na bateria, de tal forma que se essa tensão for muito alta poderá prejudicar 

significativamente a vida útil da mesma. Portanto, o controlador de carga regula a carga e a 

descarga das baterias. Nesses sistemas, as baterias são alimentadas em corrente contínua 

numa tensão que pode ser de 12V ou 24V na maior parte das vezes, e são elas que armazenam 

a energia gerada pelas placas para poder utilizá-la em outros momentos, como durante a noite 

ou em um dia chuvoso.  

 Outro equipamento fundamental a todo sistema fotovoltaico é o inversor de 

frequência. Ele é responsável por converter a corrente contínua advinda das baterias ou das 

placas solares em corrente alternada (CC-CA) pois praticamente todo tipo de equipamento 

(eletrodomésticos ou mesmo máquinas industriais) só irá funcionar em CA. Esse equipamento 

precisa ter uma potência pouco maior ou pouco menor que a potência total de geração das 

placas, onde muitos projetistas optam por deixá-lo subdimensionado (oversizing não 

excessivo dos módulos solares em relação à potência suportada pelo inversor) já que o 

sistema não estará gerando em potência máxima todos os momentos do dia, mas também é 

possível superdimensioná-lo caso a pessoa opte por um futuro aumento da quantidade de 

placas. 

 Por fim, caso o proprietário do sistema de geração solar deseje interligá-lo na rede de 

distribuição, seja para a geração de créditos ou para o consumo simultâneo tanto da energia 

gerada por ele quanto da fornecida pela concessionária, ele precisará de um medidor 

bidirecional. Esse equipamento mede a energia consumida e a energia injetada na rede de 

forma simultânea, em kWh. De forma simplificada, se esse cliente injetar na rede, por 

exemplo 500 kWh/mês, e consumir da concessionária exatamente os mesmos 500kWh/mês, 

ele não terá que pagar nada para o fornecedor naquele período (exceto as taxas obrigatórias 

que dependerão do tipo de ligação contratada, iluminação pública, etc.), mas se injetar na rede 
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quantidades maiores ou menores que aquela consumida, serão gerados créditos que podem ser 

posteriormente abatidos na fatura. 

 Segue abaixo diagramas de sistemas ligados diretamente na carga ou interligados na 

carga e também na rede de distribuição. 

 

FIGURA 05 – DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS LIGADAS 

DIRETAMENTE NA CARGA (OFF-GRID).  

FONTE: AUTOR, 2020. 

 

 

FIGURA 06 – DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS LIGADAS 

NA CARGA E NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (ON-GRID).  

FONTE: AUTOR, 2020. 
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Observação: Na “Figura 06” não é obrigatório o uso de bateria e, consequentemente, do 

controlador de carga. 

 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foi realizada uma análise prática de viabilidade para a instalação das placas e 

dimensionamento do sistema fotovoltaico em uma residência, situada na cidade de Cianorte. 

 O primeiro passo a ser tomado antes de instalar as placas na residência foi observar as 

condições do telhado, tal qual apresentava boa estrutura (telhas novas, sem envergadura), boa 

inclinação e ausência de sombreamento, o que remete uma conjuntura extremamente 

promissora para a fixação das placas. Além disso, foi necessária uma análise da conta de 

energia para verificar o consumo médio anual do local em questão (Figura 07), conforme os 

paços explicados pelo engenheiro Luis Cesar Emanuelli (disponíveis em 

<https://www.youtube.com/watch?v=5yMFEcY9_LE&list=LL&index=23&t=293s> e 

<https://www.youtube.com/watch?v=qYXGtRPFNyI&list=LL&index=22&t=770s>). 

https://www.youtube.com/channel/UCVDt7DzFvmAU6Cd3oejraXg
https://www.youtube.com/watch?v=5yMFEcY9_LE&list=LL&index=23&t=293s
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FIGURA 07 – CONTA DE ENERGIA.  

FONTE: AUTOR, 2020. 

 

 Tendo como base os valores de consumo do mês 06/19 ao 05/20, o consumo médio é 

na ordem de 307kWh/mês, ou 10,23kWh/dia, com ligação “TRIFÁSICA” (pagamento 

mínimo de 100kWh/mês para a concessionária). Assim: 

ENERGIA DE GERAÇÃO = 307 - 100 = 207kWh/mês ou 6,9kWh/dia. 

 Posteriormente, verificou-se o valor médio diário do tempo de insolação na região 

através do “Cresesb”, tendo como base a latitude e longitude. Assim, o valor médio do 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO obtido para o ângulo igual a latitude foi de 5,15h/dia (Figura 08). 
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FIGURA 08 – IRRADIAÇÃO SOLAR DA LOCALIDADE EM ANÁLISE.  

FONTE: CRESESB, 2020. 

 

 Com todos esses valores em mãos, pôde-se utilizar uma fórmula para descobrir a 

demanda dos painéis fotovoltaicos: 

DEMANDA = ENERGIA DE GERAÇÃO / TEMPO DE EXPOSIÇÃO 

DEMANDA = 6,9kWh/dia / 5,15h/dia 

DEMANDA = 1,34kW 

 Posteriormente, com os cálculos obtidos, foi feito a análise da quantidade de placas 

que seriam utilizadas. Considerando o fato de que em sistemas residenciais é comum a 

utilização de placas de 260W, divide-se a potência total dos painéis (demanda) pela potência 

unitária do painel escolhido: 

QUANTIDE DE PAINÉIS = POTÊNCIA TOTAL (PAINÉIS) / POTÊNCIA UNITÁRIA 

QUANTIDE DE PAINÉIS = 1,34kW / 260W    

QUANTIDE DE PAINÉIS = 5,15 = 6 PLACAS 

 Dessa forma, a potência total do sistema será de: 

6 X 260 = 1,56kW  

A “Figura 09” traz os dados técnicos do painel escolhido para a instalação: 
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FIGURA 09 – DADOS TÉCNICOS PAINEL YINGLI 260W YL260P-29B 

FONTE: <https://www.nobreakcerto.com.br/painel-solar-260w-yingli-energy-60-celulas-policristalino-yl260p-

29b-pr-313-404854.htm>, acessado em 31/07/2020. 

 

A área total ocupada nos telhados, observando o fato de que cada painel ocupa cerca 

de 1,62m², será de 9,72m².  

Além do mais, os painéis devem ficar apontados para o norte geográfico com a 

inclinação da latitude local, que no caso é de 24º. 

 Já inversor precisa ter uma potência próxima à potência total de geração das placas, 

seja pouco maior ou pouco menor. Nesse caso, optou-se pela escolha de um inversor maior 

(superdimensionado), pensando num aumento futuro da quantidade de placas, até porque 

ainda sobrou um espaço muito amplo sobre a cobertura. Assim, foi escolhido o modelo 

“Fronius Symo 3.0-3-S”, de 3,0kW de potência. Porém é mais difícil encontrar inversores 

https://www.nobreakcerto.com.br/painel-solar-260w-yingli-energy-60-celulas-policristalino-yl260p-29b-pr-313-404854.htm
https://www.nobreakcerto.com.br/painel-solar-260w-yingli-energy-60-celulas-policristalino-yl260p-29b-pr-313-404854.htm
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com saída trifásica em uma potência relativamente baixa na região onde o sistema seria 

instalado e com os fornecedores brasileiros em geral, portanto esse modelo é advindo da 

Europa. Segue datasheet do mesmo: 

 

 

FIGURA 10 – DATASHEET INVERSOR FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-    

3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M) 

FONTE: <https://sicessolar.com.br/PDF/Fronius/2.InversoresTrifasicos/2.SYMO12.5-3-

M/FichaTecnica/SE_DOC_DBL_Fronius_Symo_M_06_0092_EN.pdf>, acessado em 01/08/2020. 

 

Ao observar o datasheet do inversor (Figura 10), é possível verificar que ele começa a 

gerar corretamente a partir de 200V. Porém as seis placas escolhidas, que são de 29,8V, não 

serão capazes de atingir os 200V nem se forem associadas em série (29,8 X 6 = 178,8V). 

Portanto, é preciso associar mais duas placas no sistema para deixá-lo com uma boa “folga”, 

https://sicessolar.com.br/PDF/Fronius/2.InversoresTrifasicos/2.SYMO12.5-3-M/FichaTecnica/SE_DOC_DBL_Fronius_Symo_M_06_0092_EN.pdf
https://sicessolar.com.br/PDF/Fronius/2.InversoresTrifasicos/2.SYMO12.5-3-M/FichaTecnica/SE_DOC_DBL_Fronius_Symo_M_06_0092_EN.pdf
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já que obviamente ele não estará produzindo a tensão ou potência máxima suportada em todos 

os momentos do dia. 

29,8 X 8 = 238,4V (para ligação em série) 

Para este inversor, a tensão utilizável é na faixa de 150V ~ 800V 

Assim, 150V < 238,4V < 800V, provando que ele está na faixa de tensão utilizável. 

Com relação à corrente, o inversor suporta até 16,0A, e as placas associadas em série 

produzirão até 9,19A, portanto ela também está na faixa adequada. 

A potência total do sistema também mudou, assim como a área de ocupação no telhado: 

8 X 260 = 2,08kW 

8 X 1,62 = 12,96m² 

 O cabeamento interligado ao inversor, tanto na entrada (CC) quanto na saída (CA) 

deve ser de 16mm² e no padrão próprio para energia solar. 

 Por fim, o sistema deve vir acompanhado também de um medidor bidirecional para 

interligá-lo na rede da concessionária e assim o cliente poder desfrutar das duas fontes ao 

mesmo tempo ou injetar a sua energia gerada na rede, e de um transformador para rebaixar a 

tensão de 380V que sai do inversor para 220V em três fases de 127V + Neutro, já que a 

tensão utilizável no local é 220V ou 127V. Além do mais, aqui foi constatado que seria mais 

viável não utilizar baterias, já que caso o fizesse encareceria significativamente o custo do 

orçamento final. 

 

LISTA DE COMPONENTES DO SISTEMA 

08 - PLACAS FOTOVOLTAICAS YINGLI 260W YL260P-29B 

01 - ESTRUTURA DE SUPORTE DAS PLACAS 

01 - CONJUNTO DE CABEAMENTO 16MM² 

01 - INVERSOR FRONIUS SYMO 3.0-3-S, DE 3,0KW 

01 - TRANSFORMADOR REBAIXADOR (380V / 220V / 127V - 3F + N) 

01 – MEDIDOR BIDIRECIONAL 

 

 

 Com todos esses dados em mãos, foi solicitado um orçamento com uma empresa da 

cidade de Cianorte, onde informaram que o custo final para o sistema instalado ficaria em 

torno de R$ 16.000,00. Assim, tendo em mãos a fórmula descrita no tópico “ANÁLISE DE 

VIABILIDADE” para encontrar o tempo de retorno do investimento, obteve-se: 
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PAYBACK (meses) = Investimento (R$) / Energia gerada (kWh/mês) X Valor da tarifa 

PAYBACK (meses) = 16.000,00 / [321,36 X 0,788482] 

PAYBACK (meses) = 63,14 

PAYBACK (anos) = 5,3 = de 5 a 6 (aproximadamente) 

  

Onde: 

_Investimento = valor do sistema, fornecido pela empresa que atua na região = R$ 16.000,00; 

_ Energia gerada (kWh/mês) = potência total do sistema X tempo de exposição X 30 dias = 

2,08 X 5,15 X 30 = 321,36; 

_Valor da tarifa = valor unitário dos kWh cobrado pela concessionária = R$ 0,788482 

 

Outro fator interessante a ser analisado no caso em questão diz respeito à economia 

gerada e ao valor final da fatura de energia após a instalação do sistema. Assim, segue 

procedimentos que foram tomados. 

 

1 – Deve-se primeiramente verificar o valor de pagamento médio da conta antiga (antes do 

sistema ser instalado), ou seja: 

 

PAGAMENTO MÉDIO = (Consumo Médio X Valor unitário dos kWh) + Taxa de 

iluminação pública 

PAGAMENTO MÉDIO = (307 X 0,788482) + 53,59 

PAGAMENTO MÉDIO = 295,65 R$/mês 

 

2 – Posteriormente, verifica-se o valor da economia proporcionada pelo sistema instalado, 

que nada mais é do que energia gerada multiplicada pelo valor unitário dos kWh cobrado pela 

concessionária: 

 

ECONOMIA = Energia gerada (kWh/mês) x Valor da tarifa 

ECONOMIA = 321,36 X 0,788482 

ECONOMIA = 253,38 R$/mês 

 

3 – Por fim, o valor médio da nova fatura pode ser obtido subtraindo o valor do 

“PAGAMENTO MÉDIO” pela “ECONOMIA”: 
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NOVA CONTA = PAGAMENTO MÉDIO – ECONOMIA 

NOVA CONTA = 295,65 – 253,38 

NOVA CONTA = 42,27 R$/mês 

 

 É importante ressaltar que o valor obtido é apenas uma estimativa, pois um cálculo 

mais preciso exige variáveis mais complexas como o aumento da taxa do kWh que a 

concessionária pode estipular a cada ano, a variação da taxa de iluminação pública, impostos, 

entre outras. 

 

3.1 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DA ENERGIA SOLAR 

      

      Existem uma série de vantagens e desvantagens que podem ser listadas quando 

pensamos no uso da energia solar, conforme explicado no artigo “Energia Solar”, 

Universidade de São Paulo (USP), 2013, pág. 18~20, e no “MUNDO EDUCAÇÃO”.  

 

 

3.1.1 – VANTAGENS 

 

_O processo para gerar energia é simples e livre da emissão de gases poluentes e de resíduos 

sólidos, contribuindo para o meio ambiente; 

_é renovável e inesgotável; 

_ocupa pouco espaço em comparação com outras fontes energéticas, como a hidrelétrica por 

exemplo; 

_a eficiência dos painéis fotovoltaicos está ficando cada vez maior e seu custo diminuindo; 

_precisa de poucas manutenções; 

_pode gerar energia em locais onde não há linhas de transmissão, como em regiões remotas 

do nordeste brasileiro; 

_diminui significativamente a conta de luz do usuário; 

_não é necessário sua extração, refinamento ou transporte para o local da geração, uma vez 

que o sistema é próximo à carga, evitando assim custos com transmissão em alta tensão; 

_em países tropicais é viável em praticamente todo o território. 

 

3.1.2 – DESVANTAGENS 
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_Não tem a capacidade de gerar energia no período noturno, de modo que caso o cliente 

deseje consumir energia advinda do sol durante a noite precisará interligar baterias ao sistema, 

o que encarece significativamente o orçamento; 

_o clima ou local influencia muito na quantidade de energia gerada, e fatores como chuva, 

neve, temperatura e variação da incidência solar poderão prejudicar a geração (principalmente 

em países com inverno rigoroso); 

_mesmo com o barateamento crescente do valor do sistema, seu custo ainda é muito alto 

principalmente em países menos desenvolvidos devido ao alto valor do silício (material de 

composição das placas); 

_vida útil muito curta das baterias de armazenamento (cerca de dois anos); 

_baixo rendimento ou aproveitamento energético; 

_prejuízos ambientais com o descarte das baterias, da produção do silício e da morte de 

pássaros que podem se queimar com o calor gerado pelas placas. 

 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

 Este artigo retrata alguns dos principais aspectos daquilo que é relativo à energia solar, 

seja para a sua captação, instalação dos sistemas que proporcionam a conversão em energia 

elétrica usada nas casas e equipamentos, projeções futuras do sistema no Brasil e no mundo, 

entre outros. Assim, de acordo com os tópicos analisados, pode-se concluir que os sistemas 

fotovoltaicos trazem uma infinidade de vantagens tanto para os clientes quanto para o meio 

ambiente em geral, pois além de proporcionar uma energia limpa, renovável e abundante para 

todos, o cliente que opta por fazer uso do mesmo também estará economizando 

significativamente na sua conta de luz e terá o retorno do investimento em um prazo de tempo 

relativamente curto. Além do mais, os sistemas fotovoltaicos são uma ótima opção para 

aquelas regiões remotas onde não chega linhas de transmissão de energia elétrica.  

Enfim dizendo, é necessário que informações como essas sejam repassadas para um 

grande número de pessoas, de modo que todos possam compreender os aspectos básicos tanto 

dos sistemas fotovoltaicos quanto das outras formas de energia renovável e abracem as 

vantagens proporcionadas por elas, pois as projeções futuras para esses tipos de energia e 

equipamentos de geração renovável, sobretudo do fotovoltaico, é de uma magnitude 

exponencial, e provavelmente num futuro não tão distante uma parcela significativa da 

população terá sistemas semelhantes instalados em suas propriedades. 
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