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RESUMO 

 

O Estado do Ceará possui uma conjuntura bastante favorável a geração de energia elétrica por 

sistemas fotovoltaicos, e somado a isso o sistema de compensação de energia elétrica instituído 

pela REN nº 482/2012 da ANEEL, faz-se com que esses sistemas sejam passíveis de uma boa 

oportunidade de investimento no Estado. Desta forma, o presente trabalho tem o intuito de 

apresentar o dimensionamento e o estudo de viabilidade econômica de um sistema de 

microgeração fotovoltaica de 20,8kWp, para uma empresa localizada na cidade de Fortaleza – 

CE. O dimensionamento referido foi feito com base no consumo médio mensal de energia 

elétrica da empresa, conseguido através de suas faturas de energia. Para a análise econômico-

financeira desse sistema são utilizados três tradicionais indicadores econômicos VPL (Valor 

Presente Líquido), TIR (Taxa Interna de Retorno) e Payback Descontado, tomando como base 

para essa análise os custos estimados para a instalação desse sistema de microgeração 

fotovoltaica e a energia gerada pelo mesmo num período 25 anos. Para uma Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) igual a Selic de 8,25% ao ano, os indicadores VPL e TIR mostraram-se 

positivos para o investimento nesse sistema e o Payback Descontado do investimento foi em 

torno de sete anos e um mês.  

 

Palavras-chave: Sistemas fotovoltaicos. Microgeração. Estudo de viabilidade. 



 

ABSTRACT 

 

The state of Ceará, to possess a enough favorable conjuncture to generation of electric energy 

by photovoltaic systems, and added to this the system of compensation of electric energy 

instituted by the ANEEL’ REN ºn 482/2012 makes that these systems are ables of a good 

opportunity of investigation in the State. In this way, the present work intends to present the 

dimensioning and the economic feasibility of a photovoltaic microgeneration system of 

20,8kWp, for a company located in the city of Fortaleza - CE. The sizing referred was done 

based on the average electric energy consumption of the company, obtained through your 

energy bills. For the analysis economic-financial this of system, three traditional indicators are 

used, NPV (Net Present Value), IRR (internal rate of return) and Discounted Payback, taking 

as bases for this analysis the estimated costs for the installation of this photovoltaic 

microgeneration system and the energy generated by it over a period of 25 years. For a 

Minimum Attractiveness Rate (MAR) equal to Selic of 8,25% per annum, the NPV and IRR 

indicators were positive for the investment in this system and the Discounted Payback of the 

investment was around seven years and one month. 

 

Keywords: Photovoltaic systems. Microgeneration. Viability study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação 

 

Diante da necessidade de se reduzir os impactos ambientais com a geração de 

energia elétrica, e ainda de se aumentar a diversificação das fontes de energia que compõe a 

matriz elétrica brasileira, o Brasil vem ao longo dos anos adotando políticas de incentivo ao uso 

de fontes renováveis, e nesse cenário, a energia solar como fonte de energia elétrica tem 

ganhado destaque no panorama energético brasileiro. 

O Estado do Ceará com uma área territorial total de 148.826 km², está localizado 

no nordeste brasileiro, e tem uma radiação solar média comparável ás melhores regiões do 

mundo, isso não é à toa, visto que sua localização geográfica é bastante beneficiada, sendo 

próxima à linha do equador. 

Na Figura 1 é apresentado o mapa da radiação solar diária média de todo o país. 

Como pode ser visto, o nordeste brasileiro possui um grande potencial solar. 

 

             Figura 1 – Radiação solar diária média no Brasil 

 
               Fonte: INPE (2017). 
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Visto que a radiação solar é basicamente o fator mais importante para a geração de 

energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos, a empresa MPX no ano de 2011 optou pelo 

Estado do Ceará para instalar a primeira usina fotovoltaica do país, com capacidade de 1MW 

de potência. Desde então, o Estado vem ganhando destaque na geração de energia elétrica por 

sistemas fotovoltaicos. 

Desde a implementação da resolução normativa Nº 482/2012 da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições gerais para o acesso de micro e 

minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, assim como também 

ao sistema de compensação de energia, a quantidade de unidades consumidoras com sistemas 

de micro e minigeração fotovoltaica vêm crescendo substancialmente no Brasil. 

De acordo com dados fornecidos pela ANEEL (2017), até meados de 2017 o Brasil 

possuía mais de dez mil conexões de sistema de micro e minigeração no qual 99% desses são 

provenientes de fonte solar fotovoltaica. A mesma, mostra que o Ceará figura entre os dez 

primeiros estados brasileiros no ranking de números de conexões desses sistemas, como mostra 

o Gráfico 1. E esse resultado é consequência direta do Estado em possuir umas das maiores 

tarifas energéticas do nordeste brasileiro. 

 

Gráfico 1 – Número de conexões de sistemas fotovoltaicos por Estado até 05/2017 

 
Fonte: ANEEL (2017). 

 

Cabe destacar ainda, que o Ceará está entre os 23 estados do país que concederam 

o benefício da isenção do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços) sobre a 

energia gerada por sistemas de mini e microgeração (ANEEL, 2017), tornando ainda mais 
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atrativo a instalação dos mesmos. 

Outro grande benefício disponível no nordeste brasileiro é a linha de crédito do 

Banco do Nordeste, denominada FNE Sol, esta que foi especialmente desenvolvida para o 

financiamento de sistemas de mini e microgeração distribuída de energia por fontes renováveis 

para pessoas jurídicas, traz como diferenciais vários benefícios tais como, taxa de juros bem 

abaixo do valor empregado pelo mercado, financiamento de até 100% do valor a ser investido 

no sistema, valor das parcelas do financiamento equivalentes à redução projetada na conta de 

energia, bônus de 15% sobre os juros para pagamentos até as datas do vencimento, prazo de até 

12 anos para o financiamento, carência de 6 meses a 1 ano e por fim, possibilidade de alienação 

fiduciária dos equipamentos financiados como garantia exclusiva para o financiamento (BNB, 

2016). 

Em virtude dos benefícios que o Ceará possui para instalações de sistemas de micro 

e minigeração fotovoltaicas tais como: um panorama geográfico favorável, incentivos fiscais 

governamentais, linhas de créditos exclusivas e uma das maiores tarifas de energia elétrica do 

nordeste brasileiro, com projeções de aumentos futuros da mesma. E somado a esses, o sistema 

de compensação de energia elétrica instituído pela REN nº 482/2012 faz-se com que, o 

investimento financeiro em tais sistemas seja passível de proporcionar uma boa oportunidade 

de investimento no Estado. 

 

1.2 Objetivo 

 

Diante deste virtuoso cenário que o estado do Ceará possui para a difusão da mini 

e microgeração fotovoltaica, juntamente com o benefício do sistema de compensação de energia 

elétrica da REN nº 482/2012, o presente trabalho, tem como objetivo apresentar o 

dimensionamento de um sistema de microgeração fotovoltaica de 20,8kW no Estado do Ceará, 

e com base nesse dimensionamento elaborar o estudo de viabilidade econômica do sistema, 

através de três tradicionais indicadores econômico-financeiros: VPL, TIR e Payback 

Descontado. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

No Capítulo 1, é apresentado os aspectos gerais que levaram a escolha do tema 

deste trabalho, tais como motivação, objetivo, além da estrutura do mesmo. 

No Capítulo 2, são apresentados os conceitos básicos teóricos e os principais 
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equipamentos que fazem parte de um sistema fotovoltaico conectado à rede, ainda neste 

capítulo serão apresentados os conceitos de geração distribuída, microgeração fotovoltaica, 

smart grid e por fim de forma elucidativa as principais normas que regulamentam o acesso a 

mini e microgeração distribuída. 

No Capítulo 3, é apresentado a metodologia e o dimensionamento de um projeto de 

microgeração fotovoltaica no estado do Ceará, mostrando detalhadamente todo o processo de 

cálculo e escolha dos equipamentos. 

No Capítulo 4, é apresentado a análise viabilidade econômica do projeto de 

instalação do sistema microgeração fotovoltaica apresentado no Capítulo 3, para a mesma será 

aplicado os três métodos tradicionais de análise econômico-financeiro VPL, TIR e Payback 

Descontado. 

No Capítulo 5, é apresentado a conclusão com uma análise final dos resultados 

obtidos ao longo do trabalho, esclarecendo os mesmos e apontando trabalhos e perspectivas 

futuras. 

 



 

22 

2 CONCEITOS BÁSICOS 

 

Neste capítulo serão expostas algumas definições e conceitos básicos da tecnologia 

fotovoltaica, além de apresentar as principais normas que regulamentam o acesso a micro e 

minigeração fotovoltaica. 

 

2.1 Energia Solar 

 

O sol é a principal fonte de energia para a terra, além de ser responsável pela 

manutenção da vida na mesma. 

 A radiação proveniente do Sol é uma inesgotável fonte energética, havendo um 

enorme potencial de sua utilização por meio de sistemas de capacitação e conversão da mesma 

em outra forma de energia, como por exemplo a elétrica. (CRESESB, 2014). 

O termo “radiação solar” é utilizado de forma genérica e pode ser especificamente 

referenciado em termo de fluxo de potência ou em termos de energia por unidade de área, 

denominados respectivamente de irradiância solar e irradiação solar. 

O planeta terra recebe anualmente aproximadamente 1,5x1018 kWh de energia 

solar, esse valor corresponde a 10.000 vezes o consumo mundial de energia para esse mesmo 

período. Assim seria necessário somente 0,01% da energia solar que a terra recebe anualmente 

para atender toda a demanda mundial de energia elétrica (GREENPRO, 2004). 

 

2.2 Geometria Solar  

 

O planeta Terra em seu movimento de translação em torno do Sol, como pode ser 

visto na Figura 2 descreve uma trajetória elíptica com uma inclinação de aproximadamente 

23,5º em relação ao plano do equador, esta inclinação é responsável pela variação da elevação 

do Sol no horizonte ao longo dos dias, dando origem às estações do ano (CRESESB, 2014). 
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 Figura 2 – Movimento de translação da terra 

 

Fonte: CRESESB (2014). 

 

A posição angular do Sol ao meio dia em relação ao plano do Equador (Norte 

positivo) é denominada Declinação Solar (δ). Esse ângulo pode variar entre -23,45º e 23,45º, 

dependendo do dia do ano. 

Considerando-se as convenções para o ângulo δ e a latitude, positivas ao Norte e 

negativas ao Sul do Equador, a diferença desse ângulo δ com o ângulo da latitude de 

determinada localidade determina a trajetória do movimento aparente do Sol para um 

determinado dia em uma dada localidade na Terra (CRESESB, 2014). 

Essa excentricidade da elipse que descreve a trajetória da Terra em torno do Sol, 

resulta em uma variação no valor da irradiação solar que uma determinada localidade da Terra 

irá receber ao longo de um ano. Assim, em locais que estão acima da linha do Equador, 

apresentarão um maior valor de irradiação solar no mês de junho (Solstício de inverno no 

hemisfério Sul), e menor valor no mês de dezembro (Solstício de verão no hemisfério Sul). 

A nível de informações adicionais sobre as relações geométricas que definem o 

movimento aparente do Sol e a superfície terrestre, Santana (p. 9, 2014) descreve a mesma em 

diversos ângulos apresentados nas Figuras 3 e 4 e mostradas a seguir: 

 

a) Ângulo de incidência (γ): ângulo formado entre os raios do Sol e a normal de 

superfície de captação. 

b) Ângulo Azimutal da Superfície (aW): ângulo entre a projeção da normal à 

superfície no plano horizontal e a direção Norte-Sul. O deslocamento angular 

tomado a partir do Norte (projeção a direita do Norte) – 180° ≤ aW ≤ 180° (projeção 

a esquerda do Norte). 
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c) Ângulo Azimutal do Sol (aS): ângulo entre a projeção do raio solar no plano 

horizontal e a direção Norte- Sul. Obedecendo a mesma convenção acima. 

d) Altura Solar (α): ângulo compreendido entre o raio solar e a projeção do mesmo 

sobre um plano horizontal. 

e) Inclinação (β): ângulo entre o plano da superfície em questão e a horizontal. 

 

                  Figura 3 – Representações dos Ângulos α e aS. 

 
                                         Fonte: Souza (2009). 

 

                  Figura 4 – Representações dos ângulos aw, β e γ 

 
                                         Fonte: Souza (2009). 

 

2.3 Efeito Fotovoltaico 

 

O termo fotovoltaico significa a transformação da radiação solar diretamente em 

corrente elétrica, utilizando as células fotovoltaicas, também denominadas células solares 

(BLUESOL, 2017). Essas células são formadas de materiais semicondutores tais como, silício, 
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arseneto de gálio, telureto de cádmio ou disseleneto de cobre e índio (gálio), porém o mais 

utilizado é o silício. 

 

2.3.1 Células Fotovoltaicas 

 

Existe uma vasta variedade de tecnologias de células fotovoltaicas encontradas no 

mercado, e as mesmas podem ser classificadas basicamente em três tipos, a de primeira geração 

que são as constituídas de células de silício mono ou poli cristalino, as de segunda geração de 

silício amorfo e filme fino e por fim, as de terceira geração constituída por concentrador 

fotovoltaico e outras tecnologias emergentes. 

No entanto, as mais comercializadas e difundidas no mercado de geração 

fotovoltaica são as de primeira geração, que são as células feitas de silício mono ou poli 

cristalino, com uma participação de quase 90% do mercado atual (MIRANDA, 2014). 

Os elementos semicondutores tais como, o silício (Si) utilizados nas células de 

primeira geração possuem a banda de valência totalmente preenchida, e a banda de condução 

completamente vazia a baixas temperaturas, a energia de separação entre essas duas bandas 

como é mostrado na figura 5 é denominada gap de energia e possui valor em torno de 1eV 

(BLUESOL, 2017). 

 

   Figura 5 – Gap de energia nos semicondutores 

 
                                                Fonte: BlueSol (2017). 
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Uma característica importante dos elementos semicondutores, é que podem 

aumentar suas propriedades de condutividade à medida que há um aumento da temperatura do 

mesmo, pois com a excitação dos elétrons em decorrência do aumento da temperatura, os 

mesmos conseguem romper esse gap de energia e passam da camada de valência para a camada 

de condução. É válido citar ainda, que os fótons na faixa do visível e com energia maior que a 

energia presente no gap são capazes de excitarem os elétrons (BLUESOL, 2017). 

Porém, essa característica por si só não permite o funcionamento da célula 

fotovoltaica, pois a maioria dos elétrons excitados voltam a camada de valência, portanto para 

o funcionamento de uma célula fotovoltaica é necessária uma preparação desses materiais 

semicondutores. 

Esta preparação denomina-se dopagem, que é a contaminação da rede cristalina do 

silício com outros elementos como fósforo (P) ou boro (B), que possuem um elétron a mais e 

um a menos respectivamente do que o silício em suas respectivas camadas de valência. 

O silício quando dopado com elemento fósforo, é denominado semicondutor do 

tipo n e possui um elétron livre na sua camada de valência, e quando dopado com boro recebe 

o nome de semicondutor do tipo p, possuindo uma lacuna em sua camada de valência. 

A célula fotovoltaica é formada pela junção desses dois tipos de materiais 

semicondutores, formando assim uma junção pn. A figura 6 exemplifica o funcionamento de 

uma célula solar de silício cristalino. 

 

      Figura 6 – Estrutura de uma Célula fotovoltaica de Silício 

 
                           Fonte: GREENPRO (2014). 

 

Na célula solar de silício cristalino apresentada na Figura 6, a camada orientada 

para o sol (parte superior da célula fotovoltaica) é formada por semicondutor do tipo n, e a 
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camada inferior é formada por semicondutor do tipo p, gerando assim a junção pn, nessa junção 

é produzido um campo elétrico que separa as cargas (elétrons e lacunas).  

Porém quando a luz solar incide sobre a célula fotovoltaica, fazendo com que os 

elétrons livres do material tipo n fiquem excitado, passando assim para a banda de condução, e 

conectando um condutor metálico ligando a parte superior e inferior da célula fotovoltaica, os 

elétrons livres da parte superior tendem a querer ocupar as lacunas dispostas na parte inferior 

da célula, desta maneira, haverá circulação de elétrons no condutor metálico gerando assim 

eletricidade. 

 

2.4 Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR) 

 

O conjunto de equipamentos utilizados para a transformação da energia solar em 

energia elétrica, é denominado Sistema Fotovoltaico (SFV) e pode ser classificado em sistemas 

isolados, sistemas híbridos ou sistemas fotovoltaicos conectados à rede (MARTINS, 2016). 

Nesse trabalho será apresentado somente os sistemas fotovoltaicos conectados à rede visto que, 

é a temática do mesmo. 

Desta forma, os Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR), também 

denominados sistemas on-grid ou grid-tie, geralmente não utilizam sistemas de armazenamento 

de energia elétrica como banco de baterias, sendo toda a energia gerada consumida diretamente 

pela carga ou injetada no sistema de distribuição. A Figura 7 ilustra os principais componentes 

que compõe um SFCR, que são:  

 

                       Figura 7 – Componentes de um SFCR 

 
    Fonte: BlueSol (2017). 

 

1) Gerador Fotovoltaico; 
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2) Caixa de Junção (Equipamentos de Proteção); 

3) Cabos CC; 

4) Inversor CC-AC; 

5) Proteção lado AC e Medidor de Energia Bidirecional. 

 

Os SFCRs podem ser instalados em indústrias, comércios e residências, sendo os 

mesmos conectados em paralelo com à rede da concessionária, e não necessitam de banco de 

baterias. Nas subseções a seguir serão apresentados em mais detalhes os principais 

equipamentos de um sistema fotovoltaico conectado à rede. 

 

2.4.1 Componentes Básicos de um SFCR 

 

Na presente seção serão apresentados os principais parâmetros dos componentes de 

um sistema fotovoltaico conectado à rede, já descritos na seção anterior. 

 

2.4.1.1 Módulos Fotovoltaicos 

 

“Um módulo fotovoltaico é composto por células fotovoltaicas conectadas em 

arranjos para produzir tensão e corrente suficientes para a utilização prática da energia, ao 

mesmo tempo em que promove a proteção das células” (CRESESB, p. 144, 2014). 

O módulo fotovoltaico é frequentemente identificado pela sua potência elétrica de 

pico (Wp), porém existe outras características a serem levadas em consideração, a definição da 

potência de pico é feita sobre condições padrão de ensaio da STC (Standard Test Conditions) 

considerando irradiação solar de 1000 W/m² sob uma distribuição espectral padrão para AM 

1,5 e temperatura de célula de 25 ºC (CRESESB, 2014). 

As características mais importantes de um módulo fotovoltaico são as denominadas 

curvas I-V e P-V, mostradas na Figura 8, que geralmente são disponibilizadas no manual do 

fabricante do mesmo. 
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 Figura 8 – Curvas I-V e P-V 

 
            Fonte: EPE (2012). 

 

Cada ponto no gráfico I-V representa a potência gerada para aquela condição de 

operação, além disso tanto o gráfico I-V quanto o gráfico P-V identificam os pontos de máximo 

valor de potência (Pmax), de máximo valor de corrente (Imp) e de máximo valor de tensão (Vmp) 

produzidos pelo módulo fotovoltaico, estes pontos podem ser vistos na figura 8.  

Os gráficos também identificam os valores de corrente de curto-circuito (Isc), que é 

a máxima corrente medida no módulo fotovoltaico quando a tensão em seus terminais é zero, e 

o valor de tenção de circuito aberto (Voc) que é a tensão máxima que pode ser produzida pelo 

módulo fotovoltaico quando não há carga conectada em seus terminais e, consequentemente, 

não há circulação de corrente (MARTINS, 2016). 

Outro parâmetro importante é a eficiência do módulo (η), que corresponde a 

capacidade de conversão de energia solar em energia elétrica pelo mesmo e geralmente é 

apresentada no seu datasheet. 

 

2.4.1.1.1 Fatores que Afetam as Características Elétricas dos Módulos Fotovoltaicos 

 

As células fotovoltaicas e, consequentemente, os módulos fotovoltaicos, são 

influenciados diretamente pela irradiação solar e pela sua temperatura. Desta maneira, como 

pode ser visto na Figura 9, a corrente elétrica é diretamente proporcional ao aumento da 

irradiância solar incidente sobre o módulo fotovoltaico. 
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Figura 9 – Efeito causado pela variação da irradiação solar sobre a Curva 

I-V 

 
Fonte: CRESESB (2014). 

 

Já o aumento da temperatura causa uma queda de tensão nas células fotovoltaicas 

e, consequentemente, nos módulos fotovoltaicos, essa queda é compensada com o pequeno 

aumento de corrente, como pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 10 – Efeito causado pela variação da temperatura sobre a Curva   I-

V 

 
                   Fonte: CRESESB (2014) 

 

2.4.1.1.2 Ligação dos Módulos Fotovoltaicos 
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Os módulos fotovoltaicos podem ser agrupados em série, em paralelo ou em série-

paralelo. O tipo de ligação dependerá principalmente dos valores de tensão e corrente 

requeridos no projeto (BRAGA, 2008). 

No agrupamento em série (Figura 11), o terminal positivo de um módulo é ligado 

ao terminal negativo de outro. Assim, a tensão total da associação é dada pela soma das tensões 

de todos os módulos, e a corrente que circulará pelo grupo dos módulos será a mesma para 

todos. 

 

Figura 11 – Associação dos módulos em série. 

 
Fonte: CRESESB (2014) 

 

Na ligação em paralelo dos módulos, as tensões sobre cada um será a mesma, 

enquanto a corrente total será a soma das correntes de todos os módulos que compõe a 

associação, assim como pode ser visto na Figura 12. 

 

Figura 12 – Associação dos módulos em paralelo 

 
Fonte: CRESESB (2014) 

 

2.4.2 Inversor  

 

“Os inversores são equipamentos que convertem energia elétrica em corrente 

contínua para corrente alternada, sendo por isso também conhecidos como conversores CC-

CA” (SERRÃO, p.17, 2010). 

Como o sistema elétrico fotovoltaico produz energia elétrica em corrente contínua, 

e tanto o consumo, como a transmissão de energia são geralmente feitas em corrente alternada, 
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torna-se necessário a utilização desses dispositivos para fazer essa conversão. Na Figura 13 é 

apresentado o esquema de funcionamento desse tipo de dispositivo. 

 

Figura 13 – Esquema de funcionamento de um inversor CC-CA 

 
Fonte: BlueSol (2017) 

 

 

Além dessa função de conversão CC-CA, os inversores comerciais para os sistemas 

fotovoltaicos, podem possuir algumas funções de proteção, registro e otimização, tais como 

(BLUESOL, 2017): 

 

 Sistema de seguimento do ponto de máxima potência, que ajusta 

automaticamente a tensão de entrada do inversor, de acordo com a tensão do 

ponto de máxima potência do arranjo fotovoltaico, conseguindo o seu maior 

rendimento; 

 Registro operacional, armazenando e enviando os dados de geração durante o 

funcionamento do sistema, através de displays, cartões de memórias ou 

transmissão direta a outros dispositivos eletrônicos; 

 Possuem dispositivos de proteção em CC e CA, tais como proteção contra 

curtos-circuitos CC e CA, proteções contra inversão de polaridade, proteção 

contra sobrecargas e sobretensões além de proteção para desconexão com a rede 

denominado proteção anti-ilhamento. 

 

Desta forma, a escolha de um bom inversor é de fundamental importância para obter 

um bom desempenho, uma ótima segurança e uma excelente eficiência do sistema. Portando, 

na escolha do inversor, a documentação técnica do mesmo deve ser analisado criteriosamente, 

observando suas principais características técnicas que devem ser calculadas de forma 
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cuidadosa durante o dimensionamento do inversor do projeto, respeitando assim os limites 

máximos de tensão e corrente do mesmo. 

 

2.4.3 Caixa de Junção 

 

A caixa de junção (Figura 14), tem como principal função armazenar em seu interior 

os dispositivos de proteção e devem ser conectadas entre os terminais dos módulos e do 

inversor. 

 

Figura 14 – Caixa de Junção 

 
                                                                Fonte: BlueSol (2017) 
 

Geralmente nesse tipo de equipamento podem estar presentes dispositivos de 

proteção tais como, fusíveis, diodos de bloqueio, dispositivos de proteção contra surto (DPS) e 

disjuntores DC isso vai depender de cada projeto (MARTINS, 2016). Assim como apresentado 

na Figura 14, é comum a comercialização dessas caixas já prontas, para diversos tipos de 

projetos. 

 

2.4.3.1 Disjuntor 

 

O disjuntor (Figura 15) é um dispositivo de proteção destinado principalmente a 

preservar uma determinada instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas, em sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede, são necessários tanto disjuntores AC, como também 

disjuntores CC. 
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                                   Figura 15 – Disjuntor 

 
                                                              Fonte: BlueSol (2017) 

 

Os disjuntores CC são utilizados para isolar o inversor do gerador fotovoltaicos, 

desta maneira são previstos para proteger em eventuais falhas ou condições de manutenção do 

sistema, já os disjuntores AC são usados para isolar o sistema fotovoltaico da rede elétrica, 

protegendo-os assim de eventuais problemas, tais como curtos-circuitos e sobrecargas elétricas 

no sistema, os disjuntores CC e AC são dimensionados de maneira a suportar a máxima corrente 

de operação do gerador e do inversor respectivamente (MARTINS, 2016). 

 

2.4.3.2 Dispositivos de Proteção contra Surtos – DPS 

 

O Dispositivo de Proteção contra Surtos (Figura 16), é um equipamento que tem 

como objetivo detectar sobretensões transitórias na rede, que tipicamente são causadas por 

descargas atmosféricas, e assim desviar as correntes de surto. 

 

                                    Figura 16 – DPS 

 
                                                                Fonte: BlueSol (2017) 

 

Assim como os sistemas fotovoltaicos ficam na parte externa de uma edificação e 

estão susceptíveis a descargas elétricas atmosféricas, bem como também alterações na rede que 
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provoquem esse efeito de sobretensão, torna-se necessário o uso do DPS tanto no lado CC, 

quanto no lado CA do sistema (MARTINS, 2016). 

 

2.4.4 Medidor de Energia Bidirecional 

 

O medidor de energia bidirecional é um equipamento de medição que registra a 

entrada e a saída de energia elétrica da unidade consumidora. Isso também pode ser feito 

utilizando dois medidores unidirecionais, um medindo a energia gerada pelo sistema 

fotovoltaico, e outro medindo a energia que entra na unidade consumidora pela rede elétrica da 

concessionária (BRAGA, 2008). 

 

2.5 Geração Distribuída  

 

De acordo com a Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, já revisada pela REN 

687/2015, a geração distribuída consiste na geração de energia elétrica a partir de pequenas 

centrais geradoras, que usam fontes renováveis de energia ou cogeração qualificada, conectadas 

à rede elétrica de energia através de instalações de unidades consumidoras tais como, comércio, 

indústria ou residências (ANEEL, 2016). A Figura 17 apresenta um esquema de geração 

distribuída. 

 

Figura 17 – Esquema de geração distribuída 

 
Fonte: ENEEL (2016). 

 

A geração distribuída contribui para aumentar a segurança energética do país, pois 

aumenta o suprimento energético do mesmo, reduz perdas na transmissão e distribuição de 
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energia elétrica, pois os geradores estão próximos às cargas, além de ajudar a postergar os 

investimentos em expansão dos sistemas de transmissão de energia elétrica. 

Porém, a mesma apresenta algumas desvantagens, principalmente para a 

concessionária de energia elétrica, pois com o aumento de sistemas de micro e minigeração 

conectados à rede de distribuição da mesma, torna-se cada vez mais complexo o planejamento, 

a operação e manutenção do sistema de distribuição, inclusive nas medidas de segurança a 

serem tomadas na coordenação das atividades. 

 

2.5.1 Microgeração Fotovoltaica  

 

Segundo a Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, já revisada pela REN 

687/2015, microgeração fotovoltaica é definida como a central geradora fotovoltaica de energia 

elétrica com potência instalada menor ou igual a 75kW, conectada à rede de distribuição por 

meio de unidades consumidoras. 

 

2.5.1.1 Resolução Normativa 482/2012 ANEEL 

 

A Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, estabelece as condições gerais 

para o acesso de micro e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica 

(ANEEL, 2016). 

Um importante instrumento da REN nº 482/2012, é o sistema de compensação de 

energia. Esse permite que a energia excedente gerada injetada na rede pela unidade 

consumidora com micro ou minigeração, seja transformada em créditos de energia (kWh) a 

serem utilizados para abater o consumo nas faturas dos meses subsequentes, sendo os créditos 

válidos por 60 meses. Existe ainda a possibilidade de o consumidor utilizar esses créditos em 

outras unidades consumidoras previamente cadastradas, e dentro da área de concessão da 

distribuidora de energia elétrica local (ANEEL, 2016). 

Cabe mencionar que para consumidores classificados como sendo do grupo B 

(baixa tensão), deve ser cobrado no mínimo o valor referente ao custo de disponibilidade da 

rede, ou seja, ainda que a energia injetada na rede pelo sistema de microgeração da unidade 

consumidora seja superior ao consumo da mesma, será cobrado um custo de disponibilidade 

para a mesma. O custo de disponibilidade cobrado será equivalente em reais a 30kWh para 

consumidores monofásicos, a 50kWh para consumidores bifásicos e a 100kWh para 

consumidores trifásicos. 
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 Ainda segundo a REN nº 482/2012 a distribuidora de energia elétrica é responsável 

técnica e financeiramente pelo sistema de medição bidirecional para microgeração distribuída.  

 

2.5.1.2 Norma Técnica NT – 010/2016 Enel - Ceará 

 

A NT – 010/2016 da Enel, estabelece os critérios técnicos e requisitos mínimos, 

indispensáveis para a conexão de sistemas elétricos de mini e microgeração distribuída ao 

sistema de distribuição da mesma. Nesta seção será levantado os pontos mais importantes dessa 

norma no âmbito de microgeração fotovoltaica, que é o objeto de estudo deste trabalho. 

De acordo com essa norma, sistemas de microgeração com potência menor igual a 

10kW a unidade consumidora deve ser atendida pela Enel – Ceará com tensão de entrada igual 

a 220V e para sistemas de microgeração com potência superiores a 10kW e menor igual a 75kW 

são atendidos com tensão de entrada de 380V.  

Para o caso de microgeração, quaisquer custos de eventuais melhorias no sistema 

de distribuição da concessionária em função exclusivamente da conexão de microgeração não 

devem ser repassadas para o consumidor, exceto para o caso de geração compartilhada (Enel, 

2016). 

A norma também determina os elementos de proteção que o sistema de 

microgeração fotovoltaica deve conter, sendo estes: 

 

a. Disjuntor termomagnético entre o inversor e a rede da distribuidora; 

b. Elemento de desconexão acionado por proteção; 

c. Proteção de sub e sobrefrequência; 

d. Proteção de sub e sobretenção; 

e. Sistema de sincronismo; 

f. Sistema anti-ilhamento. 

 

É válido citar que os elementos de “b” a “f” podem ser implementados por um 

inversor. 

A norma ainda cita que para o caso de sistemas conectados à rede, o inversor deve 

ter certificados atestando que o mesmo foi ensaiado e aprovados conformes normas técnicas 

brasileiras ou normas internacionais, ou número de registro da concessão do Inmetro para o 

modelo. 
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2.5.2 Smart Grid na Geração Distribuída  

 

O conceito smart grid baseia-se na utilização intensiva de tecnologias de 

automação, computação e telecomunicação para o monitoramento e controle da rede elétrica, e 

é visto como uma das soluções para os problemas que a geração distribuída pode trazer para a 

rede elétrica da distribuidora como já mencionado anteriormente. 

A exemplo de aplicabilidade dessas tecnologias em algumas cidades do Brasil, já 

estão sendo testados os denominados medidores inteligentes (smart meteres). Esses medidores 

possuem aplicações que vão muito além da medição do consumo de energia elétrica, os mesmos 

são um dos principais componentes de uma rede inteligente, pois são capazes de processar 

dados e enviar comandos para vários outros equipamentos, permitindo assim a integração de 

toda a cadeia de fornecimento. Para a concessionária o mesmo traz a vantagem de registrar 

dados em intervalos de tempo configuráveis, monitorar e controlar os sistemas. Para os 

usuários, esses permitem a detecção de falhas no medidor e o acompanhamento diário do 

consumo e da geração de energia, aumentando a confiabilidade no sistema (PÉRES, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

3 METODOLOGIA E DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO 

CONECTADO À REDE 

 

3.1 Caso Exemplo 

 

Neste capítulo é apresentado a metodologia e o dimensionamento de um sistema de 

microgeração fotovoltaica de 20,8kWp, para atender a demanda de energia elétrica de uma 

empresa do setor varejista farmacêutico no estado do Ceará. A empresa em questão é 

classificada segundo a Enel-CE como sendo do Grupo B, classe 3 – Comercial, Serviço e Outras 

Atividades Trifásico (Baixa tensão). 

 

3.1.1 Histórico de Consumo da Empresa  

 

Antes da realização do dimensionamento do sistema de microgeração fotovoltaica, 

foi feito o levantamento do consumo de energia elétrica dos últimos 12 meses pela unidade 

consumidora. Este levantamento foi feito através das faturas de energia elétrica e os valores de 

consumo (kW.h) estão expostos na Tabela 1. 

 

    Tabela 1 – Histórico de consumo da empresa 

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES 

MÊS/ANO CONSUMO (kWh) VALOR POR (R$/kWh) VALOR (R$) 

Nov/16 3119 0,7134 2.225,09 

Dez/16 3140 0,7134 2.240,08 

Jan/17 3111 0,71383 2.220,73 

Fev/17 2850 0,7134 2.033,19 

Mar/17 2475 0,74871 1.853,06 

Abr/17 2165 0,75709 1.639,10 

Mai/17 2275 0,61472 1.398,49 

Jun/17 1975 0,7134 1.408,97 

Jul/17 2132 0,71956 1.534,10 

Ago/17 2425 0,72809 1.765,62 

Set/17 2868 0,73674 2.112,97 

Out/17 3133 0,75166 2.354,95 

MÉDIA 2663 0,71670 1.943,12 
    Fonte: Própria. 

 

A Tabela 1 também apresenta os valores tarifários cobrados por kWh, pagos pelos 

consumidores do tipo Grupo B, classe 3 – Comercial, Serviço e Outras Atividades Trifásico 
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vinculados a concessionaria de energia elétrica Enel Ceará nos últimos 12 meses, é válido citar 

ainda que, no intervalo de tempo desses 12 meses o valor cobrado por kWh teve um aumento 

de 5,1%. 

 

3.1.2 Localização da Empresa 

 

A empresa em questão fica localizada no Bairro Cidade 2000 na cidade de Fortaleza 

– CE. O conhecimento da localização exata da unidade consumidora é um outro fator de grande 

importância para o dimensionamento da usina geradora fotovoltaica, pois assim, torna-se 

possível obter os dados de irradiação solar para o local. 

A Figura 18 apresenta a imagem da unidade consumidora onde será instalado o 

sistema de microgeração fotovoltaico, a imagem foi obtida através do aplicativo Google Earth. 

 

     Figura 18 – Local de instalação do SFCR 

 
      Fonte: Google Earth (2017) 

 

O software também fornece as coordenadas geográficas da empresa, as mesmas são 

apresentadas na Tabela 2, na seção seguinte essas coordenadas serão utilizadas para encontrar 

o potencial energético solar do local. 
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     Tabela 2 – Coordenadas UTM do local 
Coordenadas UTM 

Local do SFCR 
Latitude Longitude Zona 

-3,750ºS -38,47ºO 23M 

     Fonte: Google Earth (2017) 

 

Ainda com o software Google Earth, foi possível calcular que o local dispõe de 

uma área total sobre o telhado de aproximadamente 240 m², também foi possível verificar que 

o imóvel se encontra em um local sem construções verticais elevadas, ou vegetações mais altas 

que o mesmo. Assim, não serão considerados percentuais de sombreamento para 

dimensionamento do sistema de microgeração fotovoltaica. 

 

3.1.2.1 Potencial Energético Solar do Local 

 

De posse das coordenadas geográficas do local da instalação do sistema 

fotovoltaico, foi possível encontrar os dados de irradiação solar diária média mensal do mesmo, 

isso através do website CRESESB/CEPEL. Esse site possui um banco de dados, relativos ao 

estudo da irradiação solar incidente no Brasil, elaborados pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). 

A Figura 19 e a Tabela 3, apresentam os dados de irradiação solar da região onde 

será instalado o gerador fotovoltaico, a imagem apresentada na Figura 19 foi extraída do próprio 

website do programa. 

 

Figura 19 – Dados da irradiação solar do local 

 
Fonte: CRESESB (2017) 
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Como pode ser visto na Figura 19 a maior média anual de irradiação solar diária, é 

quando o ângulo de inclinação é igual ao da latitude, ou seja, 4ºN. 

Porém, de acordo com guia prático de instalação fotovoltaica da Solarterra (2011, 

p.33), para conseguir um melhor aproveitamento da irradiação solar incidente sobre um local 

quando a latitude do mesmo estiver entre 0 e 4ºN, o ângulo de inclinação indicados para 

instalação dos módulos fotovoltaicos é de 10ºN.  

 

          Tabela 3 – Dados da irradiação solar CRESESB/CEPEL 

Fortaleza-CE (3,7º S; 38,54º O) 

Inclinação 
Plano Horizontal Ângulo Igual a Latitude Maior Média Maior Mínimo 

0°N 4°N 3°N  9°N 

Mês/Ano 
Irradiação Diária Média Mensal em função do ângulo de inclinação  

[kW.h/m².dia] 

Janeiro 5,33 5,20 5,23 5,01 

Fevereiro 5,14 5,07 5,09 4,95 

Março 4,67 4,66 4,67 4,63 

Abril 4,53 4,58 4,57 4,63 

Maio 5,03 5,16 5,13 5,30 

Junho 5,00 5,17 5,13 5,36 

Julho 5,69 5,88 5,83 6,09 

Agosto 6,19 6,32 6,29 6,45 

Setembro 6,25 6,28 6,27 6,28 

Outubro 6,47 6,39 6,42 6,27 

Novembro 6,36 6,20 6,24 5,98 

Dezembro 6,06 5,88 5,92 5,62 

Média Anual 5,56 5,57 5,57 5,55 

           Fonte: CRESESB (2017) 

 

Como pode ser visto na Tabela 3, o ângulo de inclinação que mais se aproxima do 

indicado para instalação dos módulos é o de maior mínimo, portanto para o dimensionamento 

do sistema gerador fotovoltaico será utilizado a média de irradiação solar diária de inclinação 

9ºN. 

De posse dessas informações, é visto que a irradiação solar diária média do local 

em que será instalado o sistema fotovoltaico é de 5,55 kWh/m².dia, esse valor indica o número 

de horas em que a irradiação solar deve ser igual a 1kW/m², também conhecido como Horas de 

Sol Pleno (CRESESB, 2014), sendo o mesmo é calculado pela Equação 3.1. 
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                                                     𝐻𝑆𝑃 =
5,55[

𝑘𝑊ℎ
𝑚2. 𝑑𝑖𝑎

]

1[
𝑘𝑊
𝑚2 ]

= 5,55 [
ℎ

𝑑𝑖𝑎
]                                          (3.1) 

 

Esse valor de HSP, será utilizado na próxima seção para a realização do 

dimensionamento do gerador fotovoltaico do sistema de microgeração. 

 

3.1.2 Dimensionamento do Gerador Fotovoltaico 

 

De posse do histórico de consumo de energia elétrica da empresa em questão, e com 

o valor de Horas de Sol Pleno (HSP), torna-se possível calcular a potência total do sistema 

gerador fotovoltaico que atenda a demanda de energia elétrica da unidade consumidora em 

questão. 

 

3.1.2.1 Cálculo do Consumo Diário de Energia Elétrica 

 

Sabe-se, pela Tabela 1, que a média de consumo de energia elétrica mensal da 

empresa é de 2663 kWh/mês. Porém, como se trata de uma unidade consumidora trifásica do 

Grupo B (Baixa Tensão), deve-se subtrair deste valor o custo de disponibilidade no valor de 

100kWh que segundo a REN nº 482/2012 da ANEEL, é o mínimo valor a ser pago pela 

disponibilidade da rede para um sistema trifásico de baixa tensão, desta forma, o sistema 

fotovoltaico será dimensionado para suprir um consumo de 2563 kWh/mês. Portanto, 

considerando um mês com 30 dias, é obtido um consumo diário médio anual de energia de 

aproximadamente 85,45 kWh/dia. 

Desta maneira, a potência do sistema gerador fotovoltaico pode ser calculada 

segundo CRESESB (2014) pela Equação 3.2: 

 

                                                                           𝑃𝐹𝑉 =
𝐸/𝑇𝐷

𝐻𝑆𝑃
                                                              (3.2) 

Onde: 

 PFV – Potência de pico do gerador fotovoltaico (Wp); 

 E – Consumo diário médio anual da edificação ou fração deste (Wh/dia); 

 HSP – Horas de Sol Pleno média diária (h); 

 TD (adimensional) – Taxa de desempenho (Performance Ratio). 
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De acordo com CRESESB (2014), a Taxa de Desempenho (TD) é dita como a razão 

entre o desempenho real do sistema e o desempenho máximo teórico possível. Desta forma, 

essa taxa torna-se um parâmetro para avaliação da geração de energia elétrica do sistema 

fotovoltaico, que tende a levar em consideração as perdas do sistema. O valor de TD é 

especificado entre 70 e 80%, nesse trabalho será utilizado um TD igual a 75%, conforme 

indicado por Nakabayashi (2015) para sistemas de microgeração. Logo: 

 

         𝑃𝐹𝑉 =
85450/0,75

5,55
= 20,53𝑘𝑊𝑝 

 

Sendo esse valor a potência do sistema de microgeração necessária para o 

suprimento do consumo de energia elétrica da empresa. 

 

3.1.2.1 Dimensionamento e Escolha dos Painéis Fotovoltaicos  

 

De posse da potência do gerador fotovoltaico, assim como da potência do módulo 

a ser utilizado para o sistema, o número de módulos a serem utilizados é dado pela Equação 

3.3. 

 

                                                               𝑁º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑉 =
𝑃𝐹𝑉

𝑃𝑚𝑝
                                                 (3.3) 

 

Onde: 

 Pmp – Potência máxima ou de pico do módulo fotovoltaico (Wp).  

 

Para a escolha do módulo fotovoltaico a ser utilizado no presente projeto, foi feito 

um levantamento de alguns modelos em lojas online nacionais de grandes atuações no mercado 

fotovoltaico, os mesmos estão apresentados na Tabela 4. Foram avaliadas várias características 

como marca, preço, eficiência, garantia, potência e disponibilidade no mercado. 
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   Tabela 4 – Comparação entre módulos fotovoltaicos 

Fabricante Modelo 
Potência 

(Wp) 

Eficiência 

(%) 
Garantia 

Preço 

(R$/Wp) 

Yingli YL275D-30b 275 16,7 25 anos 2,72 

CanadianSolar CS6U-325P 325 16,72 25 anos 2,57 

CanadianSolar CSI CS6P-260P 260 15,85 25 anos 2,74 

Trinasolar TSM-325pd14 325 16,8 25 anos 2,72 

Renesola 
JC270M-

24/BB5 
270 16,7 25 anos 2,89 

    Fonte: Própria 

 

Na escolha do módulo considerou-se além do custo por Wp, a eficiência e a garantia 

que o fabricante oferece para o mesmo. Desta forma, o módulo que apresentou as maiores 

vantagens foi o CS6U-325P da CanadianSolar com potência nominal de 325Wp. 

Desta forma, utilizando para o sistema de microgeração fotovoltaico um painel 

fotovoltaico de 325Wp de potência, o número total de módulos será de: 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑉 =
20530 𝑊𝑝

325 𝑊𝑝
≅ 64 

 

Logo, serão utilizados para o sistema 64 módulos fotovoltaicos de 325Wp, fazendo 

com que o sistema gerador fotovoltaico tenha ao total 20,8kWp de potência. 

O datasheet do módulo fotovoltaico CanadianSolar CS6U-325P, é apresentado no 

Anexo A, porém as suas principais especificações técnicas são apresentadas na Tabela 5. 

 

            Tabela 5 – Dados do painel fotovoltaico CS6U- 

            325P 

Painel Fotovoltaico - CS6U-325P 

Potência 325 Wp 

Dimensões 1960x992x40mm 

Potência máxima (Pmp) 325Wp 

Tensão máxima (Vmp) 37,0 V 

Corrente máxima (Imp) 8,78 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 45,5 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 9,34 A 

Tipo Policristalino 

Garantia 25 anos 

Eficiência do módulo 16,72 % 
            Fonte: CanadianSolar (2017) 
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Para analisar a área ocupada pelo sistema foi utilizado o software PV-Sol, que 

calculou para potência de 20,8kWp, utilizando o modelo de painel fotovoltaico escolhido neste 

trabalho, uma área de 126,4 m² para instalação dos mesmos, como já mencionado 

anteriormente, o local dispõe de uma área livre de aproximadamente 240 m². Portanto, em 

termos de espaço físico, o local é totalmente viável para instalação dos módulos. 

 

3.1.3 Cálculo e Escolha do Inversor 

 

Na seção anterior, foi visto que o sistema de geração fotovoltaica será composto de 

64 módulos fotovoltaicos de 325Wp, formando uma potência total de 20,8kWp. Para suprir 

essa demanda será utilizado um inversor com potência nominal de 20kW. De acordo com 

GREENPRO (2004, p.168) o valor do fator de dimensionamento do inversor (FDI) deve estar 

entre 0,75 e 1,2, sendo que o mesmo é dado pela razão entre a potência nominal do inversor 

(Pinv) e a potência nominal do gerador fotovoltaico (PFV), assim como é mostrado na Equação 

3.4. 

 

                                                                           𝐹𝐷𝐼 =
𝑃𝐼𝑛𝑣

𝑃𝐹𝑉
                                                                (3.4) 

 

Logo: 

 

𝐹𝐷𝐼 =
20𝑘𝑊

20.8𝑘𝑊
= 0,96 

 

Por questões de custo-benefício foi escolhido para compor o sistema o inversor 

Fronius Symo 20.0-3-M de 20kW de potência nominal. O datasheet do mesmo encontra-se no 

Anexo B, porém suas principais especificações técnicas são mostradas na Tabela 6. 

Alguns elementos de proteção exigidos pela NT – 010/2016 da Enel para um 

sistema de microgeração fotovoltaica estão integrados ao inversor Fronius Symo 20.0-3-M. São 

eles: sistema de anti-ilhamento, disjuntor CC, proteção de sub e sobrefrequência, proteção de 

sub e sobretensão e um sistema de sincronismo com a rede. 

É válido citar ainda, que o modelo do inversor escolhido apresenta certificados que 

o mesmo foi ensaiado e aprovado conforme normas técnicas brasileiras e internacionais. 
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Tabela 6 – Especificações técnicas do inversor 

INVERSOR FRONIUS SYMO 20.0-3-M 

Dados de Entrada CC 

Tensão de entrada máxima CC (Vmax,cc) 1000 V 

Tensão de entrada mínima CC (Vmin,cc) 200 V 

Faixa de tensão MPP (Vmpp,min-Vmpp,max) 420-800 V 

Número de MPPTs 2 

Corrente de entrada máxima CC (Imax,cc) (MPPT1+MPPT2) 51 A 

Dados de Saída CA 

Potência nominal AC (Pinv) 20000 W 

Potência de saída máxima (Pmax,ac) 22000 W 

Tensão AC de operação 3-NPE (Vop,ac) 380 V 

Corrente de saída máxima (Imax,ac) 32 A 

Distorção Harmônica Total <2% 

Fator de Potência  1 

Dados Gerais 

Máxima Eficiência 97,80 % 

Consumo Noturno <1 W 

Faixa de temperatura ambiente -25...+60 °C 
Fonte: Fronius (2017) 

 

3.1.4 Configuração do Sistema 

 

Definido o inversor, faz-se necessário encontrar a ótima configuração de ligação 

dos painéis fotovoltaicos ao mesmo. Para isso, são definidos alguns parâmetros e elaborados 

alguns cálculos que serão mostrados nessa seção. 

A tensão de entrada no inversor, é definida pelo somatório das tensões individuais 

dos módulos ligados em série numa fileira (string), porém essas tensões dependem diretamente 

da temperatura a que os módulos estão submetidos. Desta forma, para garantir uma ótima e 

segura configuração para o sistema, GREENPRO (2004, p.170) afirma que se deve utilizar para 

o dimensionamento da tensão de entrada do inversor situações operacionais em temperaturas 

extremas de -10ºC e de 70ºC. 

De forma a garantir que a soma das tensões dos módulos na fileira não ultrapasse a 

máxima tensão de entrada CC do inversor em nenhuma situação, tem-se que o número máximo 

de módulos fotovoltaicos ligados em série admitidos para a configuração é dado pela razão 

entre a máxima tensão de entrada CC do inversor e a tensão de circuito aberto do módulo à 

temperatura de -10ºC como mostrado na Equação 3.5:  
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                                                                𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑐

𝑉𝑜𝑐(−10º𝐶)
                                                    (3.5) 

 

Onde:  

 Vmax,cc – Máxima tenção de entrada CC do inversor (V); 

 Voc(-10º) – Tensão de circuito aberto do módulo à -10ºC (V); 

 Nmax – É o número máximo admitido de módulos conectados em série. 

A tensão de circuito aberto do módulo à temperatura de -10ºC pode ser encontrada 

a partir da variação da tensão em função da temperatura (%/ºC). Essa especificação é fornecida 

no datasheet do módulo apresentado no Anexo A. Desta forma tem-se que: 

 

𝑉𝑜𝑐(−10º𝐶) = 45,5 + 35(0,0031𝑥45,5) = 50,43 𝑉 

 

Portanto, de posse dessas informações e sabendo que o valor máximo tensão de 

entrada CC do inversor é de 1000V, o número máximo de módulos em séries admitidos por 

fileira é calculado da seguinte maneira: 

 

𝑁𝑚𝑎𝑥 =
1000

50,43
= 19,83 

 

De forma análoga, para garantir que em elevados níveis de radiação que podem 

ocorrer durante o período de verão, a tensão de operação do gerador não caia abaixo da tensão 

MPP mínima do inversor, e dessa forma comprometa a eficiência global do sistema, o número 

mínimo de módulos conectados em série na fileira deve ser dado pela razão entre a mínima 

tensão MPP do inversor e a tensão de máxima potência do módulo à temperatura de 70ºC, assim 

como apresentado na Equação 3.6. 

  

                                                                     𝑁𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑚𝑝𝑝,𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑝(70º𝐶)
                                                           (3.6) 

 

 

Onde: 

 Vmpp,min – Mínima tensão de entrada CC do inversor (V); 

 Vmp(70º)  – Tensão de máxima potência do módulo à 70ºC; 
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 Nmin – Número mínimo de módulos ligados em série.  

O Anexo A fornece o valor da tensão de máxima potência do módulo em condições 

de STC que é de 37V. Segundo GREENPRO (2004, p170), essa tensão à temperatura de 70ºC, 

caíra cerca de 18%, resultando em uma tensão de 30,34V. Desta forma, tendo segundo o Anexo 

B que a tensão MPP mínima do inversor é de 420V, o número mínimo de módulos em série por 

fileira é de: 

 

𝑁𝑚𝑖𝑛 =
420

30,34
= 13,84 

 

Desta forma, o número máximo e mínimo de módulos em série por fileira será de 

aproximadamente 19 e 14 respectivamente, portanto neste projeto será optado por utilizar uma 

configuração de 16 módulos em série, atendendo assim as especificações calculadas. 

Por consequência teremos 4 fileiras de 16 módulos conectados em série, pois ao 

todo são 64 painéis fotovoltaicos, basta saber agora se o inversor suporta esse número de fileiras 

em paralelo. 

Para garantir que a corrente máxima CC do inversor não seja ultrapassada, o número 

de fileira em paralelo é limitado, assim o número máximo de fileiras é dado pela razão entra a 

corrente máxima CC do inversor e pela corrente de curto circuito do módulo fotovoltaico nas 

Condições Padrão de Teste (STC) (CRESESB, 2014). 

 

                                                            𝑁𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎𝑠) =
𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑐

𝐼𝑆𝐶
                                                 (3.7) 

 

Onde: 

 Imax,cc – Máxima corrente de entrada CC no inversor (A); 

 Isc – Corrente de curto circuito do módulo nas STC (A); 

 Nfileiras(paralelas) – Número máximo de fileiras conectadas em paralelo. 

Desta forma tem-se pelo Anexo B que a máxima corrente CC de entrada do inversor 

é de 51A, tem-se ainda pelo Anexo A que o valor da corrente de curto circuito do módulo nas 

condições STC é igual a 9,34A. Desta forma será calculado a abaixo o máximo número de 

fileiras em paralelo que o inversor suporta. 
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𝑁𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎𝑠) =
51𝐴

9,34
= 5,46 

 

Diante desse resultado a configuração de quatro fileiras com 16 módulos 

fotovoltaicos em série, conectadas em paralelo como já expunha anteriormente é totalmente 

viável para o sistema, a Figura 20 apresenta essa configuração. 

 

     Figura 20 – Arranjo fotovoltaico para o sistema de microgeração 

 
      Fonte: Própria 

 

3.1.5 Dimensionamento dos Cabos  

 

Na presente seção serão apresentados as metodologias e o dimensionamento dos 

cabos tanto para o lado AC, quanto para o lado DC. 

 

3.1.5.1 Cabos AC 

 

O dimensionamento dos cabos AC, será feito utilizando o critério de capacidade de 

condução de corrente e o critério do limite da queda de tensão segundo a NBR-5410/2004. Para 

isso, será utilizado condutor cobre com isolação em Cloreto de Polivinila (PVC) 70º e método 

B1 de instalação (Condutores isolados em eletroduto aparente de seção circular sobre parede). 

A corrente de projeto a ser utilizada para o dimensionamento das seções dos cabos 

é igual a máxima corrente de saída do inversor, que de acordo com Anexo B é igual a 32 A.  

O valor da corrente de projeto deve ser corrigido pelo Fator de Correção de 

Temperatura (FCT), que leva em consideração a temperatura do meio onde os condutores foram 

instalados e pelo Fator de Correção de Agrupamento (FCA), que é aplicado quando há mais de 

um cabo em um eletroduto, desta forma a corrente de projeto corrigida é obtida a partir da 
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Equação 3.8. Neste trabalho será adotado uma temperatura ambiente de 30ºC para os 

condutores. 

 

                                                                    𝐼𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 =
𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑎

𝐹𝐶𝑇𝑥𝐹𝐶𝐴
                                                  (3.8) 

 

Ainda segundo a NBR 5410/2004, atota-se FCT igual a 1 para temperaturas 

ambientes de 30ºC com condutor em isolação de PVC, e FCA igual a 0,7 para três condutores 

com método instalação de referência B1. Desta forma, o valor da corrente de projeto corrigida 

é dado da seguinte maneira: 

 

                                                 𝐼𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 =
32

1𝑥0,7
= 45,7  𝐴                                     

 

Com o valor da corrente de projeto corrigida encontrada, basta olhar na tabela de 

Capacidade de Condução de Corrente disposta no Anexo C, o valor da seção do condutor 

correspondente a mesma, desta maneira ao analisar a tabela é encontrado a seção de 10 mm² 

para os cabos AC. 

Após o dimensionamento da seção do condutor pela capacidade de condução de 

corrente, é necessário saber se esta seção está apropriada para provocar uma queda de tensão 

no ponto terminal do circuito, de acordo com os valores mínimos estabelecidos pela NBR-

5410/2004, para isto utiliza-se a Equação 3.9. 

 

                                                                 ∆𝑉(%) =
√3𝑥𝜌𝑥𝑙𝑥𝐼𝑝

𝑆𝑎𝑐𝑥380
𝑥100                                              (3.9) 

 

Onde: 

 ρ - Resistividade do material condutor (cobre): 1/56 [Ω.mm²/m]; 

 Ɩ – Comprimento total do circuito AC, em (m); 

 Ip – Corrente de projeto (A); 

 Sac – Seção adotada para o conduto do circuito AC (mm²) 

 

Considerando para o sistema um comprimento igual a 30 metros para os cabos AC 

e substituindo os valores já conhecidos na equação 3.9, tem-se que: 
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∆𝑉(%) =
√3𝑥

1
56

𝑥30𝑥32

10𝑥380
𝑥100 = 0,78% 

 

A queda de tensão nos circuitos terminais segundo a NBR 5410/2004, não deve ser 

superior a 4%, visto que a queda de tensão para o circuito em questão foi de apenas 0,78%, a 

seção de 10mm² adotada para o condutor de cobre está adequada. 

 

3.1.5.2 Cabos CC 

 

Nesta seção serão dimensionados segundo a norma europeia IEC 60364-7-712, 

tanto dos cabos que ligam os módulos a caixa de junção denominados cabos de fileira, quanto 

os denominados cabos principais que ligam a caixa de junção do gerador ao inversor, os mesmos 

são apresentados na Figura 21. 

 

      Figura 21 – Apresentação cabo de fileira e cabo principal 

 
        Fonte: Própria 
 

A estrutura de um cabo CC é apresentada na Figura 22. A mesma foi extraída do 

catálogo do fabricante de cabos CC GeneralCable, empresa líder no mercado mundial de 

condutores elétricos para sistemas fotovoltaicos, esses cabos geralmente possuem três camadas 

em sua composição, assim como é mostrado na Figura 22. A primeira é formada pelo material 

condutor (cobre), a segunda por uma isolação de elastômero termofixo e a terceira, por uma 

cobertura com o mesmo material da isolação, porém nas cores vermelho ou preto. 

Essas camadas de proteção, isolação e cobertura, fazem com que o cabo tenha um 

alto grau de confiabilidade, suportando temperaturas de até 120ºC e resistência à umidade e aos 

raios ultravioletas (UV). 
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     Figura 22 – Estrutura do cabo CC 

 
      Fonte: GeneralCable (2017) 

 

Segundo a norma europeia IEC 60364-7-712, o cabo de fileira deve suportar cerca 

de 1,25 vezes a corrente de curto circuito do gerador na temperatura de 70ºC como mostrado 

na Equação 3.10. 

 

                                                                 𝐼𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎 = 1,25𝑥𝐼𝑠𝑐 (70º𝐶)                                                 (3.10) 

 

Desta forma tendo que o valor de Isc(70ºC), é igual a 9,56A segundo especificações 

encontradas no Anexo A, é possível encontrar a corrente de fileira utilizando a Equação 3.10. 

Logo: 

 

   𝐼𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎 = 1,35𝑥9,56 = 12,9  𝐴  

 

De posse desse valor, é possível encontrar a seção transversal dos cabos de fileira 

com auxílio da Equação 3.11. 

 

                                                           𝑆𝐶𝑎𝑏𝑜 =
2𝑥𝐿𝑥𝐼𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎

1%𝑉𝑚𝑝(𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠)(70º𝐶)𝑥𝐾
                                         (3.11) 

 

Onde:  

 L – Comprimento total do cabo da fileira (m); 

 Vmp(Todos)(70ºC)-Tensão de máxima potência da fileira a temperatura de 70ºC (V); 

 K – Condutividade do condutor (cobre) para 70ºC: 48 [m/Ω.mm²]; 

 1% - Queda de tensão máxima admissível no circuito do condutor. 
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Sabe-se de seções anteriores, que o valor da tensão de máxima potência para um 

único módulo fotovoltaico a temperatura de 70ºC é de 30,34V, como uma fileira possui 16 

módulos em série, tem-se então uma tensão total de 485,44V, desta forma, estimando um 

comprimento de 35 metros para os cabos de fileira, o valor da seção transversal encontrado para 

os mesmos será de: 

 

  𝑆𝐶𝑎𝑏𝑜𝐹𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎 =
2𝑥35𝑥11,92

0,01𝑥485,44𝑥48
 = 3,58  𝑚𝑚²   

 

O resultado obtido deve ser arredondado para o maior valor aproximado das seções 

nominais dos cabos padrão (2mm², 4mm², 6mm², 10mm²), desta forma será utilizado para as 

fileiras cabos de cobre com seção nominal de 4mm². 

Para o dimensionamento da seção transversal do cabo principal CC, será estipulado 

uma distância entre a caixa de junção e o inversor de 15 metros, sabe-se ainda que a corrente 

que percorrer o cabo principal é a soma da corrente de todas as fileiras, desta forma:  

 

 𝐼𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙,𝐶𝐶 = 4𝑥1,25𝑥𝐼𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎 

 

Logo:  

 

 𝐼𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙,𝐶𝐶 = 4𝑥1,25𝑥11,92 = 59,6 𝐴 

 

  𝑆𝐶𝑎𝑏𝑜𝐹𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎 =
2𝑥15𝑥59,6

0,01𝑥485,44𝑥48
 = 7,67  𝑚𝑚²   

 

Desta maneira, a seção nominal do condutor para o cabo principal será de 10 mm². 

 

3.1.6 Dimensionamento dos Componentes de Proteção 

 

Nesta seção serão dimensionados os dispositivos de proteção para o sistema de 

microgeração tais como: disjuntores CC e AC e os dispositivos de proteção contra surto. 

3.1.6.2 Disjuntor CC 
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De acordo com a NT-010/2016 da Enel, é necessário para a proteção no lado CC do 

sistema de geração fotovoltaico a utilização de um disjuntor CC, sendo o mesmo utilizado para 

proteção em eventuais falhas tais como, curto-circuito e sobrecarga o mesmo atuará nesses 

eventos de forma a isolar o gerador fotovoltaico do inversor. Nesse projeto essa função fica a 

cargo do próprio inversor, que possui um disjuntor CC integrado em sua configuração como 

pode ser visto no datasheet do mesmo exibido no Anexo B. 

 

3.1.6.2 Disjuntor AC 

 

Ainda segundo a NT-010/2016 da Enel é necessário um disjuntor termomagnético 

entre o inversor e a rede da distribuidora. Desta forma, a presente seção traz o dimensionamento 

do mesmo. 

O disjuntor AC é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente e sobrecarga, seu 

dimensionamento é feito de acordo com a NBR – 5410/2004. Desta maneira, a corrente nominal 

do mesmo deve ser dimensionado de acordo com a Equação 3.12. 

 

                                                                       𝐼𝑝 ≤ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑗 ≤ 𝐼𝑐𝑜𝑛                                                       (3.12) 

 

Onde: 

 Ip – Corrente de projeto (A); 

 Idisj – Corrente nominal do disjuntor (A); 

 Icon – Corrente de capacidade de condução do condutor (A). 

A corrente de projeto Ip é a máxima corrente de saída do inversor, cujo valor é de 

32A, a corrente de capacidade de condução Icon de acordo com o Anexo C, para um condutor 

de 10 mm², com isolação de PVC é igual a 50A. Desta forma, pode-se escolher um disjuntor 

trifásico com corrente nominal igual a 40 A para compor o sistema. 

 

3.1.6.3 Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) 

 

O DPS é o dispositivo preconizado pelas normas NBR-5410/2004 e NBR-

5419/2015, para proteger as instalações elétricas e os equipamentos eletroeletrônicos contra 

surtos, sobretensões ou transientes diretos ou indiretos, independentemente da origem, se por 

descargas atmosféricas ou por manobras da concessionária. 
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É válido citar, que o DPS não é um elemento de proteção de caráter obrigatório, ou 

seja, o mesmo não é exigido pela NT-010/2016 da Enel, porém por motivos de segurança aos 

equipamentos é indicado a utilização do mesmo tanto para o lado CC quanto para o lado CA do 

sistema. 

Ainda segundo a norma NBR-5419/2015, o valor da tensão de operação contínua 

do DPS não deve ser menor que a tensão de operação do sistema. Desta forma, é definido por 

GREENPRO (2004) que para o lado CC a tensão de operação contínua do DPS deve ser dada 

pela Equação 3.13. 

 

                                                                𝑉𝐷𝑃𝑆 ≥ 1,2𝑥𝑁𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝑥𝑉𝑜𝑐                                          (3.13) 

 

Onde:  

 VDPS – Tensão de operação contínua do DPS. 

 Voc – Tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico; 

 Nmod,fileira – Número de módulos conectados em série na fileira. 

Desta forma, sabendo que o valor da tensão de circuito aberto de um único módulo 

é de 45,5V segundo o Anexo A, e ainda sabendo que o número total de módulos em uma fileira 

é de 16 como já especificado em seções anteriores, tem-se que a tensão de operação contínua 

do DPS deve ser: 

 

𝑉𝐷𝑃𝑆 ≥ 873,6V 

 

Portanto, a tensão de operação contínua do DPS do lado CC deve ser maior igual a 

873,6V. 

Para o valor da tensão de operação contínua do DPS do lado AC a NBR 5419/2015 

especifica que seu valor deve ser superior a 1,1 vezes a tensão fase-neutro de operação da rede. 

Desta forma, sabendo que o valor da tensão fase-neutro é de 220V, logo a tensão de operação 

contínua do DPS deve ser superior a 242V. 

Para a especificação das classes dos dispositivos de proteção contra surto 

GREENPRO (2004) indica para sistemas fotovoltaicos DPSs classe II, tanto para o lado AC 

quanto para o lado CC do sistema. Ainda segundo GREENPRO (2004), a corrente de descarga 

dos DPS para ambos os lados deve ser de no mínimo de 1kA por cada unidade de potência 
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instalada (kWp), assim o valor da corrente de descarga deve ser de no mínimo 20kA tanto para 

os DPSs do lado CC quanto para os DPSs do lado AC. 

Desta forma, pode ser utilizado para o lado CC um DPS classe II de 1kV de tensão 

de operação contínua com corrente nominal de descarga de 20kA, um para cada fileira, e para 

o lado AC um DPS classe II de 275V com corrente nominal de descarga de 20kA para cada 

fase, é válido salientar que os mesmos são facilmente encontrados em lojas do seguimento 

fotovoltaico. 

 

3.1.7 Medidor de Energia e Diagrama Unifilar 

 

Segundo a NT -010/2016, a Enel é responsável por adquirir e instalar o sistema de 

medição bidirecional, sem custos para o acessante da rede elétrica em caso de microgeração. 

 

    Figura 23 – Padrão de medição Enel para microgeração 

 
     Fonte: Enel (2016) 

 

A Figura 23 exibe o padrão de medição de unidades consumidoras em baixa tensão 

com microgeração distribuída, é importante citar ainda que no quadro de medição deve-se ter 

um aviso “Cuidado Geração”, o mesmo é obrigatório pela Enel. 
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  A Figura 24 apresenta o diagrama unifilar da geração com as proteções exigidas 

pela NT-010/2016 da Enel. 

 

    Figura 24 – Diagrama unifilar do gerador com as proteções exigidas pela Enel. 

 
     Fonte: Própria 

 

3.1.8 Energia Média Gerada   

 

Nesta seção será apresentada a estimativa da produção média de energia elétrica ao 

longo de um ano pelo sistema de microgeração fotovoltaico. Para isso, é utilizado a Equação 

14, que calcula a geração média mensal de energia elétrica produzida em cada mês do ano. 

 

                                                             𝐸𝑔 = 𝑃𝐹𝑉𝑥𝑇𝐷𝑥𝑁𝑚ê𝑠𝑥𝐻𝑆𝑃                                                 (3.14) 

 

Onde: 

 PFV – Potência pico do gerador fotovoltaico (kWp); 

 TD – Taxa de desempenho (Performance Ratio); 

 Eg – Energia elétrica média produzida no mês (kWh); 

 Nmês – Número de dias do mês (dia); 

 HSP – Média diária mensal das HSP incidente no plano do painel fotovoltaico. 

Desta maneira, utilizando os dados já dispostos no decorrer desse trabalho e 

apresentados na Tabela 7, torna-se possível calcular a geração média mensal de energia elétrica 
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pelo sistema de microgeração para cada mês do ano, a Tabela 7 e o Gráfico 2 apresentam estes 

dados. 

 

                 Tabela 7 – Geração média de energia elétrica por mês 

MÊS POTÊNCIA FV (kWp) TD Nº DIAS HSP (h) Eg (kWh) 

JANEIRO 20,8 0,750 31 5,01 2.422,84 

FEVEREIRO 20,8 0,750 28 4,95 2.162,16 

MARÇO 20,8 0,750 31 4,63 2.239,07 

ABRIL 20,8 0,750 30 4,63 2.166,84 

MAIO 20,8 0,750 31 5,3 2.563,08 

JUNHO 20,8 0,750 30 5,36 2.508,48 

JULHO 20,8 0,750 31 6,09 2.945,12 

AGOSTO 20,8 0,750 31 6,45 3.119,22 

SETEMBRO 20,8 0,750 30 6,28 2.939,04 

OUTUBRO 20,8 0,750 31 6,27 3.032,17 

NOVEMBRO 20,8 0,750 30 5,98 2.798,64 

DEZEMBRO 20,8 0,750 31 5,62 2.717,83 

ANUAL 31.614,5 

                    Fonte: Própria 

 

Gráfico 2 – Geração média de energia elétrica por mês 

 
Fonte: Própria 

 

É válido salientar ainda, que no mês em que a geração de energia elétrica por parte 

do SFCR for maior do que o consumo energia da empresa em questão, entrará em atuação o 

sistema de compensação de energia instituído pela REN nº 482/2012, já explano no decorrer do 

2422,8
2162,2 2239,1 2166,8

2563,1 2508,5

2945,1
3119,2

2939,0 3032,2
2798,6 2717,8

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

E
n
eg

ia
 (

k
W

h
)

Mês

Energia Gerada pelo SFCR



 

60 

Capítulo 2, gerando créditos em kWh que poderão ser utilizados pela empresa em questão para 

abater o consumo em suas faturas dos meses subsequentes no período de até 60 meses. 

De posse do valor da estimativa de geração de energia elétrica pelo sistema 

fotovoltaico ao longo de um ano, será realizado no próximo capítulo a análise de viabilidade 

econômica desse sistema. 
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4 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO 

FOTOVOLTAICA 

 

Segundo Rodrigues e Rozenfeld (2014, p.3) para um projeto de desenvolvimento 

ser atrativo, é necessário que o retorno financeiro do projeto seja melhor do que a empresa 

poderia conseguir com outros tipos de investimentos. Desta forma, a essência da avaliação 

econômico-financeira é medir o retorno financeiro do projeto de maneira comparável com 

outros investimentos.  

Desta maneira, nesta seção será estimado e analisado as perspectivas de 

desempenho econômico-financeiro do projeto de microgeração fotovoltaica de potência igual a 

20,8kW. 

Serão utilizados para a análise de viabilidade econômica deste projeto, os métodos 

tradicionais de análise financeira: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) 

e o Payback Descontado, com parâmetro de aceitação ou rejeição de uma Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) igual a taxa Selic atual. 

 

4.1 Estimativa de Custo para o Projeto 

 

O primeiro passo para a análise de viabilidade econômica de um projeto, é o 

levantamento do custo do mesmo, desta forma, esta seção tem como objetivo realizar este 

levantamento para o projeto.  

Para a ótima realização orçamentária do projeto de instalação do sistema de 

microgeração fotovoltaica de 20,8kWp de potência, foi feito um levantamento dos preços dos 

principais equipamentos e custos de projeto. Os preços dos painéis fotovoltaicos e do inversor, 

foram obtidos através de lojas on-line de importantes atuações no seguimento fotovoltaico. 

Os preços dos cabos elétricos, das proteções para o sistema tais como, DPS e 

Disjuntores AC e DC, dos suportes de fixação dos módulos e dos demais custos do projeto para 

um sistema de microgeração fotovoltaica foram estimados segundo Nakabayashi (2015, p.24), 

e são apresentados na Tabela 8.  
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    Tabela 8 – Preços de referência para o orçamento 

Preço(R$) por Watt-Pico já instalado 

Item Até 5kW A partir de 10 kW 

Cabos e proteções 0,75 0,60 

Sistema de fixação 1,25 0,80 

Demais custos 

(Projeto e conexão) 
1,25 1,00 

    Fonte: NAKABAYASHI (2015) 

 

Considerando esses valores, foi possível fazer a estimativa do custo do projeto. 

Desta forma a Tabela 9 traz detalhadamente os preços calculados para cada equipamento e 

procedimento desse sistema. 

 

     Tabela 9 – Custos dos equipamentos do sistema de microgeração 

Sistema Fotovoltaico 

Item Quantidade 
Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

CANADIAN SOLAR 72CELLS 325W 

POLY-SI 
64 836,42 53.530,88 

INVERSOR FRONIUS SYMO 20.0-3-M 1 21.911,85 21.911,85 

CABOS E PROTEÇÕES 20800 0,6 12.480,00 

SISTEMA DE FIXAÇÃO 20800 0,8 16.640,00 

PROJETO E CONEXÃO 20800 1,00 20.800,00 

TOTAL 125.362,73 

      Fonte: Própria 

 

Com o custo total encontrado de R$ 125.362,73 (cento e vinte e cinco mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos), nas próximas seções serão feitos os 

estudos de viabilidade econômica para o sistema de microgeração fotovoltaica em questão. 

 

4.2 Fluxo de Caixa  

 

O fluxo de caixa é definido como a movimentação de entradas e saídas de dinheiro 

durante o ciclo de vida de um projeto, e sua elaboração deve ser o primeiro passo para a 

realização da avaliação econômica do projeto, pois a conjectura de alternativas de investimentos 

é desenvolvida com origem nos fluxos de caixas (RODRIGUES, 2014). 
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Para realizar o fluxo de caixa do projeto, deve-se primeiramente ser definido alguns 

parâmetros do projeto tais como: custo inicial que já foi apresentado na seção anterior, o ciclo 

de vida e o método de obtenção dos ganhos. 

O ciclo de vida adotado para o presente projeto será de 25 anos, que corresponde 

ao tempo de garantia de rendimento mínimo dos painéis fotovoltaicos escolhidos. No entanto, 

para o cálculo da energia gerada pelos mesmos, ao longo desses 25 anos, deve-se levar em 

consideração a degradação anual dos painéis fotovoltaicos, que segundo CRESESB (2014, 

p.132) é um valor entre 0,5 e 1% ao ano. Neste trabalho, será utilizado uma degradação anual 

de 0,8%, ou seja, a geração média de energia elétrica pelo sistema de microgeração fotovoltaico 

que em seu primeiro ano foi calculada em 31.614,5 kWh irá decair em 0,8% ao ano, ao longo 

do ciclo de vida do projeto. 

O retorno financeiro, está diretamente ligado a energia elétrica gerada pelo sistema 

fotovoltaico ao longo do seu ciclo de vida, e também ao preço da tarifa de energia elétrica da 

concessionaria local, o preço desta tarifa sofre alterações ao longo dos anos, essa alteração 

depende de vários fatores, tais como: políticas adotadas, intervenções governamentais e das 

circunstâncias que se encontra o próprio setor elétrico brasileiro (NAKABAYASHI, 2015, 

p.28). 

Com isto, para a elaboração do fluxo de caixa proposto nessa seção, é necessário 

que se tenha uma projeção do valor dessa tarifa ao longo do ciclo de vida do projeto. Ainda 

segundo Nakabayashi (2015, p.28) o preço da tarifa de energia elétrica no Brasil, teve um 

aumento médio de 9,6% ao ano entre 1995 e 2014, porém esse aumento como já mencionado 

anteriormente depende de vários preceitos, e é variante para cada Estado do país. Neste 

trabalho, a porcentagem de aumento anual será adotada tendo como base o aumento da tarifa 

da concessionária Enel-CE, nos últimos 12 meses correspondendo a um aumento de 5,1% ao 

ano, como já mencionado na seção 3.11. 

Por último, deve-se prever também um gasto com a manutenção e operação do 

sistema, esse valor geralmente é considerado 1% do valor inicial do projeto, e corrigido com 

uma porcentagem também de 1% ao ano, em relação ao gasto do ano anterior. Com os dados 

apresentados nas seções anteriores, e de posse das informações desta seção, as entradas do fluxo 

de caixa são dadas pelo produto da energia gerada e da tarifa do período correspondente a 

mesma, menos o custo de manutenção e operação para o período. Desta forma, o fluxo de caixa 

do projeto é apresentado na Tabela 10 e no Gráfico 3.  
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Tabela 10 – Fluxo de Caixa do projeto 

Ano 

Eficiência 

anual dos 

módulos 

(%) 

Geração 

Anual de 

Energia 

(kWh) 

Reajuste 

tarifário 

(%) 

Tarifa 

(R$/kWh) 
Ganho (R$) 

Operação e 

Manutenção 

(R$) 

Fluxo de 

Caixa (R$) 

0             -125.362,73 

1º 100,00 31.614,5 0 0,7167 22.658,11 -1.253,63 21.404,48 

2º 99,20 31.361,58 5,1 0,7533 23.623,17 -1.266,16 22.357,00 

3º 98,40 31.108,67 5,1 0,7917 24.627,72 -1.278,83 23.348,90 

4º 97,60 30.855,75 5,1 0,8320 25.673,30 -1.291,61 24.381,69 

5º 96,80 30.602,84 5,1 0,8745 26.761,47 -1.304,53 25.456,94 

6º 96,00 30.349,92 5,1 0,9191 27.893,85 -1.317,57 26.576,28 

7º 95,20 3.0097 5,1 0,9659 29.072,14 -1.330,75 27.741,39 

8º 94,40 29.844,09 5,1 1,0152 30.298,05 -1.344,06 28.954,00 

9º 93,60 29.591,17 5,1 1,0670 31.573,40 -1.357,50 30.215,90 

10º 92,80 29.338,26 5,1 1,1214 32.900,02 -1.371,07 31.528,94 

11º 92,00 29.085,34 5,1 1,1786 34.279,83 -1.384,78 32.895,05 

12º 91,20 28.832,42 5,1 1,2387 35.714,82 -1.398,63 34.316,19 

13º 90,40 28.579,51 5,1 1,3019 37.207,01 -1.412,62 35.794,39 

14º 89,60 28.326,59 5,1 1,3683 38.758,51 -1.426,74 37.331,76 

15º 88,80 28.073,68 5,1 1,4381 40.371,48 -1.441,01 38.930,47 

16º 88,00 27.820,76 5,1 1,5114 42.048,17 -1.455,42 40.592,75 

17º 87,20 27.567,84 5,1 1,5885 43.790,88 -1.469,98 42.320,90 

18º 86,40 27.314,93 5,1 1,6695 45.601,97 -1.484,68 44.117,30 

19º 85,60 27.062,01 5,1 1,7546 47.483,90 -1.499,52 45.984,38 

20º 84,80 26.809,1 5,1 1,8441 49.439,17 -1.514,52 47.924,65 

21º 84,00 26.556,18 5,1 1,9382 51.470,37 -1.529,66 49.940,71 

22º 83,20 26.303,26 5,1 2,0370 53.580,17 -1.544,96 52.035,21 

23º 82,40 26.050,35 5,1 2,1409 55.771,29 -1.560,41 54.210,88 

24º 81,60 25.797,43 5,1 2,2501 58.046,54 -1.576,01 56.470,53 

25º 80,80 25.544,52 5,1 2,3648 60.408,81 -1.591,77 58.817,03 

Fonte: Própria 

 

No fluxo de caixa apresentado na Tabela 10 e no Gráfico 3, é visto que no ano zero 

é feito o investimento inicial do projeto, e a partir do primeiro ano, são apresentados os retornos 

financeiros do mesmo. Desta maneira, nas próximas seções serão utilizados os indicadores 

financeiros para realização do estudo de viabilidade econômica do sistema de microgeração. 
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Gráfico 3 – Fluxo de Caixa do projeto 

 
Fonte: Própria 

 

4.3 Taxa Mínima de Atratividade 

 

Por definição a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) corresponde à menor 

rentabilidade desejada para a remuneração de um projeto, ou seja, ela serve como um parâmetro 

de referência para aceitação ou rejeição de um determinado projeto de investimento (AVILA, 

2013). 

Para o escopo deste trabalho, a taxa mínima de atratividade será a taxa de juros 

SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a qual é fixada pelo COPOM (Comitê 

de Política Monetária), até a presente data de escrita deste trabalho a taxa possui percentual 

igual a 8,25% ao ano.  

 

4.4 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O método do VPL consiste em levar todas as entradas e saídas de capital para a data 

zero do projeto, descontando nesses valores a taxa mínima de atratividade (TMA), também 

denominada taxa de desconto (COSTA e CASSEMIRO, 2015), e é calculado de acordo com a 

Equação 4.1. 
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                                                             𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
− 𝐹𝐶0

𝑛

𝑗=1

                                                   (4.1) 

 

Onde:  

 FC0 – Fluxo de Caixa verificado no momento zero do investimento; 

 FCj – Fluxo de Caixa previsto no projeto para o j-ésimo período; 

 i – Taxa de desconto; 

 j – Períodos de tempo. 

Desta maneira, quando o valor do VPL for maior que zero, o investimento é 

economicamente atrativo, quando for menor que zero, não é atrativo e quando é igual a zero é 

indiferente, com grandes chances de não ser atrativo. Porém, para uma melhor avaliação 

econômico-financeira do investimento, deve-se utilizar este método em conjunto com outros 

métodos de análise financeira, tal como a TIR que será analisada na próxima seção. 

 

4.5 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Segundo Costa e Cassemiro et al. (2015 apud GITMAN, 2007), a TIR pode ser 

definida como a taxa de desconto que iguala o VLP de um investimento a R$ 0,00, como mostra 

a Equação 4.2, ou seja, é a taxa composta de retorno anual, que seria obtido se o investimento 

fosse realizado e recebesse as entradas de caixa previstas. 

 

                                                          0 = ∑
𝐹𝐶𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
− 𝐹𝐶0

𝑛

𝑗=1

                                                            (4.2) 

 

Desta forma, quando encontrada a TIR se a mesma for maior que a TMA o 

investimento é atrativo, caso contrário não é atrativo e se for igual a TMA o investimento é 

indiferente, porém com grandes possibilidades de não ser atrativo. 

 

4.6 Payback Descontado 

 

O Payback é definido como o tempo necessário para que o capital se igual ao 

investimento inicial, ou seja, é definido como o número de períodos (anos, meses, etc) para se 
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recuperar o investimento inicial. O método Payback Descontado leva em consideração a taxa 

mínima de atratividade para realizar o cálculo do tempo de retorno do investimento inicial, para 

isto é utilizado a Equação 4.3, que traz todos os valores de entradas e saídas do fluxo de caixa 

para o valor presente, elaborando assim o denominado fluxo de caixa descontado, depois de 

encontrado o mesmo basta somar os valores de fluxos de caixas descontados encontrados, 

período a período, até que a soma seja igual ao valor do investimento inicial. Desta maneira, 

obtendo o tempo total de retorno do investimento. 

 

                                                                  𝑉𝑃𝐹𝐶𝑗
=

𝐹𝐶𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
                                                               (4.3) 

 

Onde: 

 VPFCj – Valor presente do Fluxo de Caixa no j-ésimo período. 

 

4.7 Análise dos Resultados  

 

O fluxograma apresentado na Figura 25, mostra de maneira simplificada e 

ilustrativa como foi feito o levantamento do fluxo de caixa, e como será feita a análise de 

viabilidade econômica do projeto pelos indicadores VPL e TIR.  

Como pode ser visto no fluxograma, após a elaboração do fluxo de caixa é realizado 

a análise econômico-financeira pelo indicador VPL, o mesmo podendo provir em dois 

resultados distintos: positivo (VPL maior que zero) ou negativo (VPL menor igual a zero), caso 

o resultado seja negativo o investimento é economicamente não atrativo, caso o mesmo seja 

positivo o investimento é economicamente atrativo, então, é feito a análise pelo indicador TIR, 

pois somente o VPL não pode indicar a viabilidade de um investimento. 

A análise da TIR, deriva também em dois diferentes resultados: TIR menor igual a 

TMA, que indica um investimento economicamente não atrativo ou uma TIR maior que a TMA 

que resulta num investimento economicamente atrativo. Desta maneira, para que o investimento 

no projeto do sistema de microgeração fotovoltaica seja economicamente viável para a empresa, 

é preciso que tanto o VPL, quanto a TIR resultem de forma favorável ao investimento. 
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Figura 25 – Fluxograma da análise de viabilidade econômica 

 
Fonte: Própria 
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Para a elaboração da análise de viabilidade econômica, foi utilizado o programa 

Microsoft Excel. Primeiramente foram encontrados os resultados do VPL e da TIR para o 

projeto em questão, com taxa de desconto igual a 8,25% a.a., a Tabela 11 exibe os resultados 

encontrados. 

 

Tabela 11 – VPL e TIR com taxa de desconto igual a 8,25% a.a. 

Ano 

Eficiência 

anual dos 

módulos 

(%) 

Geração 

Anual de 

Energia 

(kWh) 

Reajuste 

tarifário  

Tarifa 

(R$/kWh) 
Ganho (R$) 

Manutenção e 

Operação (R$) 

Fluxo de 

Caixa (R$) 

0             -125.362,73 

1º 100,00 31.614,50 0,00 0,7167 22.658,11 -1.253,63 21.404,48 

2º 99,20 31.361,58 5,10 0,7533 23.623,17 -1.266,16 22.357,00 

3º 98,40 31.108,67 5,10 0,7917 24.627,72 -1.278,83 23.348,90 

4º 97,60 30.855,75 5,10 0,8320 25.673,30 -1.291,61 24.381,69 

5º 96,80 30.602,84 5,10 0,8745 26.761,47 -1.304,53 25.456,94 

6º 96,00 30.349,92 5,10 0,9191 27.893,85 -1.317,57 26.576,28 

7º 95,20 30.097,00 5,10 0,9659 29.072,14 -1.330,75 27.741,39 

8º 94,40 29.844,09 5,10 1,0152 30.298,05 -1.344,06 28.954,00 

9º 93,60 29.591,17 5,10 1,0670 31573,40 -1.357,50 30.215,90 

10º 92,80 29.338,26 5,10 1,1214 32.900,02 -1.371,07 31.528,94 

11º 92,00 29.085,34 5,10 1,1786 34.279,83 -1.384,78 32.895,05 

12º 91,20 28.832,42 5,10 1,2387 35.714,82 -1.398,63 34.316,19 

13º 90,40 28.579,51 5,10 1,3019 37.207,01 -1.412,62 35.794,39 

14º 89,60 28.326,59 5,10 1,3683 38.758,51 -1.426,74 37.331,76 

15º 88,80 28.073,68 5,10 1,4381 40.371,48 -1.441,01 38.930,47 

16º 88,00 27.820,76 5,10 1,5114 42.048,17 -1.455,42 40.592,75 

17º 87,20 27.567,84 5,10 1,5885 43.790,88 -1.469,98 42.320,90 

18º 86,40 27.314,93 5,10 1,6695 45.601,97 -1.484,68 44.117,30 

19º 85,60 27.062,01 5,10 1,7546 47.483,90 -1.499,52 45.984,38 

20º 84,80 26.809,10 5,10 1,8441 49.439,17 -1.514,52 47.924,65 

21º 84,00 26.556,18 5,10 1,9382 51.470,37 -1.529,66 49.940,71 

22º 83,20 26.303,26 5,10 2,0370 53.580,17 -1.544,96 52.035,21 

23º 82,40 26.050,35 5,10 2,1409 55.771,29 -1.560,41 54.210,88 

24º 81,60 25.797,43 5,10 2,2501 58.046,54 -1.576,01 56.470,53 

25º 80,80 25.544,52 5,10 2,3648 60.408,81 -1.591,77 58.817,03 

VPL 204.446,50 

TIR 21% 
Fonte: Própria 

 

Como é possível observar na Tabela 11, o valor de VPL encontrado foi de 

204.446,50 (duzentos e quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), 

esse valor corresponde ao excedente financeiro que a empresa vai ter, caso venha a investir no 
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sistema, porém como já mencionado anteriormente para uma melhor análise econômica o VPL 

deve ser utilizado em conjunto com a TIR. 

O valor da TIR encontrada para o projeto foi de 21%, esse valor corresponde a taxa 

de retorno anual do investimento que será obtido caso a empresa opte pelo projeto, constatasse 

que seu valor é bem superior comparado a taxa mínima de atratividade que é de 8,25%, 

mostrando novamente que o investimento é atrativo economicamente. 

De posse desses resultados, é certo mencionar que o projeto do sistema de 

microgeração fotovoltaica é totalmente viável economicamente, trazendo para a empresa em 

questão um lucro expressivo a longo prazo. 

Um outro importante dado que também deve ser notificado para a empresa, é o 

tempo em que a mesma vai conseguir recuperar o dinheiro investido no sistema de 

microgeração fotovoltaica. No presente, trabalho é utilizado para obter essa informação o 

método do Payback Descontado. 

A Tabela 12 apresenta o fluxo de caixa descontado do projeto, calculado a partir da 

Equação 4.3, com uma taxa de desconto igual a 8,25% a.a., a mesma também mostra o saldo 

financeiro do projeto ao longo do seu ciclo de vida. 

 

    Tabela 12 – Payback descontado com taxa igual a 8,25% a.a. 

Ano Fluxo de Caixa (R$) Fluxo Descontado (R$) Saldo (R$) 

0 -125.362,73 -125.362,73 -125.362,73 

1º 21.404,48 19.773,20 -105.589,53 

2º 22.357,00 19.079,10 -86.510,44 

3º 23.348,90 18.406,99 -68.103,45 

4º 24.381,69 17.756,29 -50.347,17 

5º 25.456,94 17.126,42 -33.220,75 

6º 26.576,28 16.516,83 -16.703,91 

7º 27.741,39 15.926,96 -776,96 

8º 28.954,00 15.356,25 14.579,30 

9º 30.215,90 14.804,18 29.383,48 

10º 31.528,94 14.270,21 43.653,69 

11º 32.895,05 13.753,83 57.407,52 

12º 34.316,19 13.254,52 70.662,04 

13º 35.794,39 12.771,80 83.433,84 

14º 37.331,76 12.305,18 95.739,02 

15º 38.930,47 11.854,17 107.593,19 

16º 40.592,75 11.418,31 119.011,50 
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Ano Fluxo de Caixa (R$) Fluxo Descontado (R$) Saldo (R$) 

17º 42.320,90 10.997,16 130.008,66 

18º 44.117,30 10.590,26 140.598,92 

19º 45.984,38 10.197,18 150.796,10 

20º 47.924,65 9.817,50 160.613,60 

21º 49.940,71 9.450,80 170.064,40 

22º 52.035,21 9.096,69 179.161,09 

23º 54.210,88 8.754,77 187.915,86 

24º 56.470,53 8.424,66 196.340,52 

25º 58.817,03 8.105,98 204.446,50 

Payback Descontado (anos) 7,05 

    Fonte: Própria 

 

Gráfico 4 – Payback Descontado do projeto 

 
Fonte: Própria 

 

Como pode ser visto na Tabela 12 e no Gráfico 4, até o sétimo ano o saldo financeiro 

do projeto encontra-se negativo, sendo o mesmo zerado com aproximadamente sete anos e um 

mês. 

Portanto, conclui-se dessa seção que o investimento por parte da empresa no 

sistema de microgeração fotovoltaica é uma boa opção financeira, isso em comparação com 

investimentos de rentabilidade igual a taxa Selic de 8,25% ao ano. 
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5 CONCLUSÃO 

 

5.1 Considerações Finais  

 

Com a conclusão deste trabalho, verifica-se que o Estado do Ceará possui um 

grande potencial de geração de energia elétrica através de sistemas de micro e minigeração 

fotovoltaica, pois o mesmo apresenta níveis solarimétricos relativamente altos e propícios ao 

aproveitamento energético por tais sistemas. Verificou-se também, que o aumento da tarifa de 

energia elétrica a cada ano é outro fator que fomenta a instalação de tais sistemas e os torna 

cada vez mais viáveis. 

Foi visto que a disseminação e a crescente aplicação desses sistemas no Brasil, vêm 

ocorrendo principalmente desde a implementação da REN nº 482/2012 da ANEEL, pois com a 

mesma passou a vigorar o sistema de compensação de energia tornando-se um importante fator 

para instigar a utilização de tais sistemas. 

Em virtude disso, este trabalho objetivou-se a conhecer todas essas situações, e com 

isso, apresentar um estudo de caso de implementação de um sistema de microgeração 

fotovoltaica em uma empresa na cidade de Fortaleza-CE. Para isso, foi feita toda a etapa de 

dimensionamento do sistema de geração fotovoltaica, analisando para a realização do mesmo, 

o estudo solarimétricos do local da instalação, o cálculo da potência necessária para atender a 

demanda da empresa, a escolha por custo-benefício dos equipamentos a serem utilizados, a 

configuração a ser utilizada para os painéis fotovoltaicos e também os dimensionamentos dos 

dispositivos de proteção e cabos. 

A análise de viabilidade econômica, foi feita com base na estimativa do custo para 

a instalação do sistema de microgeração fotovoltaica dimensionado ao longo deste trabalho, e 

pela energia gerada pelo mesmo ao longo do período de 25 anos, e mostrou-se positiva do ponto 

de vista do consumidor. Para o estudo de viabilidade econômica do sistema foram utilizados 

três métodos tradicionais frequentemente utilizados para projetos, o VPL, a TIR e o Payback 

descontado. 

O VPL apresentou-se positivo para o investimento no projeto de microgeração, 

porém somente o VPL não pode indicar a viabilidade do mesmo, com isso aplicou-se também 

como parâmetro de avaliação a TIR, que se apresentou com uma taxa retorno anual de 21% 

bem acima da taxa mínima de atratividade utilizada para comparação, que no presente projeto 

foi igual a taxa Selic de 8,25% ao ano, o Payback do projeto ficou em torno de sete anos e um 
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mês, no qual se mostra também bastante atraente tendo em vista a vida útil do projeto estimada 

em 25 anos.  

Desta forma, o presente trabalho mostrou que no Estado do Ceará, é possível sim, 

a obtenção de lucro financeiro com a instalação de sistemas de microgeração fotovoltaica. Em 

virtude disso, espera-se para o mercado desse seguimento uma indubitável expansão nos 

próximos anos, desta forma diminuindo progressivamente os custos para tais projetos futuros.  

 

5.2 Trabalhos Futuros 

 

Como perspectiva para trabalhos futuros nesta área, a fim de complementação do 

estudo aqui realizado, tem-se, com uma possível execução da instalação do sistema aqui 

dimensionado por parte da empresa interessada, a análise da geração real de energia pelo 

sistema em comparação com a projeção feita no presente trabalho. 

Tendo em vista, que os possíveis problemas e complexidades, que a geração 

distribuída pode trazer para o planejamento, operação e manutenção da rede de distribuição, 

são passíveis de estudos futuros a implementação de smart grid em redes de distribuição afim 

de resolver tais problemas. 
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ANEXO A – FICHA TÉCNICA DO MÓDULO FOTOVOLTAICO CANADIANSOLAR 

CS6U-325P 

 

 
Fonte: (CANADIANSOLAR, 2016). 
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ANEXO B – FICHA TÉCNICA DO INVERSOR FRONIUS SYMO 20.0-3-M 

 
Fonte: (FRONIUS, 2016). 
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ANEXO C – CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, EM AMPEÉRES 

PARA CONDUTORES DE COBRE E ALUMÍNIO COM ISOLAÇÃO DE PVC 

 

 
   Fonte: (ABNT, 2004). 

 


