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RESUMO 
 

TONIN, Fabianna Stumpf. Caracterização de sistemas fotovoltaicos conectados 
à rede elétrica, na cidade de Curitiba. 2017. 130 f. Dissertação – Programa de 
Pós-Graduação em Sistemas de Energia, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Curitiba, 2017. 
 

Na busca por novas opções para a constituição da matriz energética brasileira, os 
Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica (SFVCR) configuram-se como 
uma alternativa para os centros urbanos, pois permitem a geração de energia de 
modo distribuído, ou seja, no próprio local onde esta será consumida e, permitem 
também, com que o excedente de energia produzido seja injetado na rede elétrica. 
Diante da perspectiva de instalar o SFVCR, o objetivo desta pesquisa foi o de 
elaborar um estudo específico, detalhado e atualizado sobre o potencial de geração 
de energia na cidade de Curitiba. Neste trabalho apresenta-se o estudo de caso de 
seis sistemas fotovoltaicos instalados em Curitiba, os quais tiveram seus Índices de 
Mérito – Produtividade, Taxa de Desempenho e Fator de Capacidade -  avaliados, a 
partir dos dados de geração de energia elétrica destes sistemas, e dos dados de 
irradiação obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O estudo revelou 
que, até abril de 2017, o estado do Paraná possuía 810 SFVCR em operação, 
correspondendo a um total de 5MW e, a cidade de Curitiba 170 SFVCR – 865 kW em 
operação, sendo que 80% dos sistemas estão instalados em residências. Outro fato 
interessante é que 98% desses sistemas usam módulos com tecnologia de silício 
policristalino, 75% aplicam inversores monofásicos e, 95% desses inversores não 
possuem transformadores, pois dessa forma as perdas no processo de conversão 
são menores, além desses equipamentos serem mais compactos e possuírem 
tecnologia mais avançada do que os inversores com transformador. Constatou-se 
que a principal tendência do mercado de energia fotovoltaica é empregar inversores 
sem transformador. 
Além disso, os estudos realizados revelaram que a escolha do inversor e o modo de 
instalação dos painéis fotovoltaicos são fatores determinantes para maximizar o 
desempenho do sistema fotovoltaico. 
Os resultados desta pesquisa mostram a importante contribuição que os SFVCR 
podem trazer na geração de energia de modo distribuído e dessa forma, podem 
colaborar para a elaboração de políticas públicas com o intuito de incentivar projetos 
e pesquisas na área de energia fotovoltaica, visando à disseminação do uso dessa 
fonte renovável no país.  
 
 
Palavras-chave: Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede; Geração Distribuída; 
Índices de Mérito. 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

TONIN, Fabianna Stumpf. Grid-Connected Photovoltaic Systems 
Characterization, in Curitiba. 2017. 130 f. Dissertação – Programa de Pós-
Graduação em Sistemas de Energia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Curitiba, 2017. 
 

In the search for new options for the establishment of the energy matrix of Brazil, the 
Grid-Connected Photovoltaic Systems (SFVCR) are configured as an alternative to 
urban centers, because they allow the power generation at distributed mode, that is, 
generate energy at the place where it will be consumed and inject the surplus energy 
into the network. Faced with the prospect of installing Grid-Connected Photovoltaic 
System, the objective of this research is to characterize this type of photovoltaic 
system and also, analyze the results in terms of productivity parameters, such as 
Yield, Performance Ratio and Capacity Factor of six grid-connected systems that are 
installed in Curitiba. The radiation data used to calcute those parameters has been 
acquired from Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
This paper highlight that the Parana state has 810 SFVCR (until April 2017) in 
operation, which stands for 5MW and Curitiba has 170 SFVCR, 865 kW in operation, 
and 80% of them are installed in residences. In addition, 98% of those systems use 
multicrystalline modules, 75% use single phase inverters and 95% of these use 
inverters transformerless, because the losses in the conversion process are reduced 
and the equipments are more compact and have more technology than the inverters 
with transformer. So, the main trend of photovoltaic energy market is to use 
transformerless inverters. 
The results obtained shows that the inverters’choice and the installation mode of the 
photovoltaic modules are important factors to maximize the photovoltaic system’s 
performance. 
In the end, the results demonstrates that the SFVCR contribute to distributed power 
generation and should be use in the elaboration of public policies with the purpose of 
encouraging projects and research in the photovoltaic energy’s area, aiming the 
dissemination of this renewable source of energy in Brazil. 
 
 
Keywords: Grid-Connected Photovoltaic Systems; Distributed Generation; Merit 
indicators. 
 
 
 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Projeção do consumo de energia elétrica no Brasil .................................. 19 

Figura 2 - Componentes da Radiação Solar: difusa, direta e albedo ........................ 26 

Figura 3 - Componentes do SFVI .............................................................................. 28 

Figura 4 - Esquemático do SFVI ............................................................................... 29 

Figura 5 - Componentes do SFVCR .......................................................................... 30 

Figura 6 - Esquemático do SFVCR ........................................................................... 31 

Figura 7 - Esquemático da célula fotovoltaica ........................................................... 32 

Figura 8 - Célula de silício monocristalino ................................................................. 33 

Figura 9 - Lingote de silício monocristalino ............................................................... 33 

Figura 10 - Wafer de silício monocristalino................................................................ 34 

Figura 11 - Célula de silício policristalino .................................................................. 35 

Figura 12 - Módulo de filmes finos ............................................................................ 36 

Figura 13 - Porcentagem de filmes finos ................................................................... 38 

Figura 14 – Eficiência das células em laboratório ..................................................... 39 

Figura 15 - Participação das tecnologias de células fotovoltaicas ............................. 41 

Figura 16 - Simbologia de um módulo fotovoltaico .................................................... 42 

Figura 17 - Processo de agrupamento célula, módulo e painel fotovoltaico ............. 43 

Figura 18 - Inversor de um estágio ............................................................................ 44 

Figura 19 - Inversor de dois estágios ........................................................................ 44 

Figura 20 - Inversor de múltiplos estágios ................................................................. 45 

Figura 21 - Inversor centralizado conectado ao arranjo fotovoltaico ......................... 45 

Figura 22 - Módulos e inversor em configuração CC paralelo................................... 46 

Figura 23 - Módulos e inversor em configuração CA paralelo ................................... 46 

Figura 24 - Inversores interligados aos respectivos módulos fotovoltaicos ............... 47 

Figura 25 - Potência instalada no Brasil (até abril 2017) ........................................... 48 

Figura 26 - Potência prevista a ser adicionada nos próximos anos .......................... 49 

Figura 27 - Geração de energia elétrica (GWh/ano) ................................................. 49 

Figura 28 - Unidades consumidoras SFVCR no Paraná – acumulado ...................... 53 

Figura 29 - Potência SFVCR instalada no Paraná .................................................... 54 

Figura 30 - Divisão por grupo consumidores do estado do Paraná ........................... 54 

Figura 31 - Subdivisão do grupo B para o estado do Paraná .................................... 55 

Figura 32 - Divisão por potência dos SFVCR do estado do Paraná .......................... 56 



 

 

Figura 33 - Unidades consumidoras SFVCR em Curitiba – acumulado .................... 57 

Figura 34 - Potência SFVCR instalada em Curitiba .................................................. 58 

Figura 35 - Divisão por grupo consumidores em Curitiba ......................................... 58 

Figura 36 - Subdivisão do grupo B para Curitiba ....................................................... 59 

Figura 37 - Divisão por potência dos SFVCR em Curitiba ........................................ 60 

Figura 38 - Divisão por potência dos 41 SFVCR ....................................................... 63 

Figura 39 - Presença ou ausência de transformador no inversor .............................. 63 

Figura 40 - Vista dos módulos fotovoltaicos e do inversor ........................................ 65 

Figura 41 - Vista dos módulos e do inversor da UTFPR ........................................... 66 

Figura 42 - Estrutura metálica e detalhe da fixação dos módulos ............................. 67 

Figura 43 - Vista dos módulos fotovoltaicos .............................................................. 68 

Figura 44 – Vista dos módulos fotovoltaicos da ELCOSUL ...................................... 69 

Figura 45 - Inversor instalado no residencial 1 .......................................................... 69 

Figura 46 - Vista dos módulos fotovoltaicos instalados no residencial 1 ................... 70 

Figura 47 - Vista dos módulos fotovoltaicos instalados no residencial 2 ................... 71 

Figura 48 - Valores de geração de energia elétrica do EV ........................................ 73 

Figura 49 - Tela incial do programa Radiasol ............................................................ 74 

Figura 50 - Irradiação diária média plano horizontal fornecida pela estação A807 do 

INMET (kWh/m².dia) .................................................................................................. 74 

Figura 51 - Tela de entrada dos dados de irradiação do plano horizontal ................. 75 

Figura 52 - Tela do RADIASOL com a irradiação diária média do EV ...................... 75 

Figura 53 - Valores de geração de energia elétrica do Sistema NEOVILLE ............. 78 

Figura 54 - Valores de geração de energia elétrica do Sistema ELCO ..................... 81 

Figura 55 - Valores de geração de energia elétrica do Sistema ELCOSUL .............. 83 

Figura 56 - Valores de geração de energia elétrica do residencial 1 ......................... 86 

Figura 57 - Valores de geração de energia elétrica do residencial 2 ......................... 88 

Figura 58 - Produtividade anual EV e ELCO ............................................................. 93 

Figura 59 - Taxa de desempenho anual EV e ELCO ................................................ 94 

Figura 60 - Fator de capacidade anual EV e ELCO .................................................. 95 

Figura 61 - Produtividade anual NEOVILLE e ELCOSUL ......................................... 97 

Figura 62 – Taxa de desempenho anual NEOVILLE e ELCOSUL ............................ 98 

Figura 63 – Fator de capacidade anual Neoville e ELCOSUL .................................. 99 

Figura 64 - Produtividade anual residencial 1 e residencial 2 ................................. 101 

Figura 65 - Taxa de desempenho anual residencial 1 e residencial 2 ..................... 102 

../../lb00200/Downloads/Fabianna%20Tonin-%20VF_2.doc#_Toc481186674


 

 

Figura 66 - Fator de capacidade anual residencial 1 e residencial 2 ....................... 103 

Figura 67 - Produtividade média dos SFVCR estudados ........................................ 105 

Figura 68 - Taxa de desempenho média dos SFVCR estudados ........................... 105 

Figura 69 - Fator de capacidade médio dos SFVCR estudados ............................. 106 

Figura 70 - Localização dos SFVCR estudados ...................................................... 107 

Figura 71 - Geração de energia real e projetada para EV ....................................... 109 

Figura 72 - Geração de energia real e projetada para ELCO .................................. 109 

Figura 73 - Geração de energia real e projetada para NEOVILLE .......................... 110 

Figura 74 - Geração de energia real e projetada para ELCOSUL ........................... 111 

Figura 75 - Geração de energia real e projetada para residencial 1 ....................... 111 

Figura 76 - Geração de energia real e projetada para residencial 2 ....................... 112 

Figura 77 - Comparativo geração anual de energia real e projetada ...................... 114 

Figura 78 - Portal de acesso INMET ....................................................................... 115 

Figura 79 - Atlas Brasileiro de Energia Solar .......................................................... 116 

Figura 80 - Tela principal do Google Earth .............................................................. 116 

Figura 81 - Vista das coordenadas INMET e Altas .................................................. 117 

Figura 82 - Irradiação fornecida pelo Atlas Brasileiro de Energia Solar .................. 117 

Figura 83 - Comparativo dados irradiação INMET e Altas Brasileiro ...................... 118 

../../lb00200/Downloads/Fabianna%20Tonin-%20VF_2.doc#_Toc481186705
../../lb00200/Downloads/Fabianna%20Tonin-%20VF_2.doc#_Toc481186706
../../lb00200/Downloads/Fabianna%20Tonin-%20VF_2.doc#_Toc481186707
../../lb00200/Downloads/Fabianna%20Tonin-%20VF_2.doc#_Toc481186709
../../lb00200/Downloads/Fabianna%20Tonin-%20VF_2.doc#_Toc481186710
../../lb00200/Downloads/Fabianna%20Tonin-%20VF_2.doc#_Toc481186711
../../lb00200/Downloads/Fabianna%20Tonin-%20VF_2.doc#_Toc481186717


 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Comparativo entre os valores de eficiência das diversas tecnologias de 

células fotovoltaicas .................................................................................................. 39 

Tabela 2 - Comparativo entre as diferentes tecnologias de células fotovoltaicas ..... 40 

Tabela 3 - Projeção da eficiência das células fotovoltaicas para os próximos anos . 41 

Tabela 4 - Características dos SFVCR instalados em Curitiba ................................. 60 

Tabela 5 - Dados de irradição mensal do EV, no plano inclinado (kWh/m².dia) ........ 76 

Tabela 6 - Produtividade do EV (kWh/kWp) .............................................................. 76 

Tabela 7 - Taxa de Desempenho do EV (%) ............................................................. 77 

Tabela 8 - Fator de Capacidade do EV (%)............................................................... 77 

Tabela 9 - Irradiação diária média no plano inclinado sistema NEOVILLE 

(kWh/m².dia) .............................................................................................................. 79 

Tabela 10 - Produtivade do Sistema NEOVILLE (kWh/kWp) .................................... 79 

Tabela 11 - Taxa de Desempenho do Sistema NEOVILLE (%) ................................ 80 

Tabela 12 - Fator de Capacidade do Sistema NEOVILLE (%) .................................. 80 

Tabela 13 - Dados de irradição mensal do Sistema ELCO, no plano inclinado 

(kWh/m².dia) .............................................................................................................. 81 

Tabela 14 - Produtividade do Sistema ELCO (kWh/kWp) ......................................... 82 

Tabela 15 - Taxa de Desempenho do Sistema ELCO (%) ........................................ 82 

Tabela 16 - Fator de Capacidade do Sistema ELCO (%) .......................................... 83 

Tabela 17 - Irradiação diária média no plano inclinado ELCOSUL (kWh/m².dia) ...... 84 

Tabela 18 - Produtividade do Sistema ELCOSUL (kWh/kWp) .................................. 84 

Tabela 19 - Taxa de Desempenho do Sistema ELCOSUL (%) ................................. 85 

Tabela 20 - Fator de Capacidade do Sistema ELCOSUL (%) ................................... 85 

Tabela 21 -  Irradiação diária média no plano inclinado do residencial 1 (kWh/m².dia)

 .................................................................................................................................. 86 

Tabela 22 - Produtividade do Sistema residencial 1 (kWh/kWp) ............................... 87 

Tabela 23 - Taxa de Desempenho do Sistema residencial 1(%) ............................... 87 

Tabela 24 - Fator de Capacidade do Sistema residencial 1 (%) ............................... 88 

Tabela 25 - Irradiação diária média no plano inclinado residencial 2 (kWh/m².dia) ... 89 

Tabela 26 - Produtividade do Sistema residencial 2 (kWh/kWp) ............................... 89 

Tabela 27 - Taxa de Desempenho do Sistema residencial 2 (%) .............................. 90 

Tabela 28 - Fator de Capacidade do Sistema residencial 2 (%) ............................... 90 



 

 

Tabela 29 - Dados de irradiação diária média no plano inclinado (kWh/m².dia) ....... 91 

Tabela 30 - Produtividade EV e ELCO (kWh/kWp) ................................................... 92 

Tabela 31 - Taxa de Desempenho EV e ELCO (%) .................................................. 93 

Tabela 32 - Fator de Capacidade EV e ELCO (%) .................................................... 95 

Tabela 33 - Irradiação diária média no plano inclinado NEOVILLE e ELCOSUL 

(kWh/m².dia) .............................................................................................................. 96 

Tabela 34 - Produtividade NEOVILLE e ELCOSUL (kWh/kWp)................................ 96 

Tabela 35 - Taxa de desempenho NEOVILLE e ELCOSUL (%) ............................... 98 

Tabela 36 - Fator de capacidade NEOVILLE e ELCOSUL (%) ................................. 99 

Tabela 37 - Dados de irradiação diária média no plano inclinado (kWh/m².dia) ..... 100 

Tabela 38 - Produtividade residencial 1 e residencial 2 (kWh/kWp) ........................ 100 

Tabela 39 - Taxa de desempenho residencial 1 e residencial 2 (%) ....................... 101 

Tabela 40 - Fator de capacidade residencial 1 e residencial 2 (%) ......................... 102 

Tabela 41 - Resumo características dos SFVCR estudados .................................. 104 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ANEEL 

CA 

CC 

CPF  

EPE 

EV 

FV 

GWEC 

 

INMET 

INMETRO 

INPE 

MME 

MPP 

NREL 

 

ONS 

OPV 

SFVI 

SFVCR 

SIN 

SWERA 

 

UFRGS 

UTFPR 

 

Agência Nacional de Energia Elétrica 

Corrente Alternada 

Corrente Contínua 

Cadastro de Pessoa Física 

Empresa de Pesquisa Energética 

Escritório Verde 

Fotovoltaico 

Global Wind Energy Council (Conselho Internacional de Energia 

Eólica) 

Instituto Nacional de Meteorologia 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

Ministério de Minas e Energia 

Maximum Power Point (Ponto de Máxima Potência) 

National Renewable Energy Laboratory (Laboratório Nacional de 

Energia Renovável) 

Operador Nacional do Sistema Elétrico 

Células Solares Fotovoltaicas Orgânicas 

Sistema Fotovoltaico Isolado 

Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede Elétrica 

Sistema Interligado Nacional 

Solar and Wind Energy Resource Assessment (Avaliação de 

recursos solares e eólicos) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

  

  

  

  



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

HTOT 

kWh 

kWp  

MW 

MWh 

MWp 

PFV 

PR 

 

 

Irradiação solar incidente no plano dos módulos fotovoltaicos 

Quilowatt - Hora 

Quilowatt - Pico 

Megawatt 

Megawatt - Hora 

Megawatt - Pico 

Potência do painel fotovoltaico 

Taxa de desempenho 

  

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 18 

1.1 PROBLEMA ................................................................................................ 19 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................ 20 

1.3 JUSTIFICATIVA .......................................................................................... 20 

1.4 METODOLOGIA ......................................................................................... 21 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO ................................................................... 22 

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS ........................................................................... 23 

2.1 ENERGIA SOLAR ....................................................................................... 23 

2.2 RADIAÇÃO SOLAR .................................................................................... 23 

2.3 IRRADIÂNCIA ............................................................................................. 24 

2.4 IRRADIAÇÃO .............................................................................................. 24 

2.5 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS................................................................... 27 

2.5.1 Sistema Fotovoltaico Isolado - SFVI ........................................................ 27 

2.5.2 Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede Elétrica - SFVCR .................... 29 

2.6 EFEITO FOTOVOLTAICO .......................................................................... 31 

2.7 CÉLULA FOTOVOLTAICA ......................................................................... 32 

2.7.1  Silício Monocristalino (m-Si) .................................................................... 33 

2.7.2 Silício Policristalino (p-Si) ........................................................................ 34 

2.7.3 Filmes Finos ............................................................................................ 35 

2.7.4 Comparativo entre as tecnologias das células fotovoltaicas ................... 38 

2.8 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS................................................................... 41 

2.9 INVERSORES ............................................................................................ 43 

2.10 MATRIZ DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRA ....................................... 47 

2.11 RESOLUÇÕES NORMATIVAS DE INCENTIVO À INSERÇÃO DA 

ENERGIA SOLAR NA MATRIZ ENERGÉTICA DO BRASIL ..................................... 50 

3 CARACTERIZAÇÃO DOS SFVCR INSTALADOS NO PARANÁ E EM 

CURITIBA ................................................................................................................. 53 

4 ESTUDO DE CASOS DE SFVCR INSTALADOS EM CURITIBA .................... 64 

4.1 SISTEMA EV .............................................................................................. 65 

4.2 SISTEMA NEOVILLE .................................................................................. 66 

4.3 SISTEMA ELCO.......................................................................................... 67 

4.4 SISTEMA ELCOSUL ................................................................................... 68 



 

 

4.5 SISTEMA RESIDENCIAL 1 ........................................................................ 69 

4.6 SISTEMA RESIDENCIAL 2 ........................................................................ 70 

4.7 ÍNDICES DE MÉRITO ................................................................................. 71 

4.7.1 Índices de Mérito do Sistema EV............................................................. 72 

4.7.2 Índices de Mérito do Sistema NEOVILLE ................................................ 78 

4.7.3 Índices de Mérito do Sistema ELCO ........................................................ 81 

4.7.4 Índices de Mérito do Sistema ELCOSUL ................................................. 83 

4.7.5 Índices de Mérito do Sistema RESIDENCIAL 1 ...................................... 86 

4.7.6  Índices de Mérito do Sistema RESIDENCIAL 2 ...................................... 88 

4.8 COMPARATIVO ENTRE OS ÍNDICES DE MÉRITO DOS SFVCR 

ESTUDADOS ............................................................................................................ 91 

4.8.1 Comparativo dos Índices do EV com os dados do sistema ELCO .......... 91 

4.8.2 Comparativo dos Índices do NEOVILLE e da ELCOSUL ........................ 96 

4.8.3 Comparativo dos Índices do RESIDENCIAL 1 e RESIDENCIAL 2........ 100 

4.8.4 Resumo do Comparativo entre os seis SFVCR .................................... 103 

4.9 CÁLCULO DA GERAÇÃO DE ENERGIA DOS SFVCR ........................... 108 

4.10 COMPARATIVO DADOS INMET E ALTAS BRASILEIRO DE ENERGIA 

SOLAR ..................................................................................................................... 114 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................ 119 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ........................................ 120 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 123 

 

 
 



18 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O aproveitamento da energia gerada pelo Sol é atualmente, uma das 

alternativas energéticas mais promissoras para prover o progresso humano, visto 

que essa energia é inesgotável, tanto como forma de calor como de luz (PINHO, 

GALDINO, 2014). 

É importante ressaltar que o Sol é um reator nuclear que gera energia por 

meio do fenômeno da fusão dos átomos de hidrogênio, os quais se tornam átomos 

de hélio que, por sua vez, geram energia (RÜTHER, 2004). 

A energia solar fotovoltaica possui um potencial vasto a ser explorado no 

Brasil, visto que a capacidade instalada e em operação de geração fotovoltaica no 

país é de apenas 96 MWp (dados até abril 2017), segundo a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL, 2017a) (ANEEL, 2017d). 

Em abril de 2012, foi publicada a primeira resolução da ANEEL que 

regulamenta a política de créditos de energia para a geração distribuída no Brasil 

(Resolução nº 482). Em dezembro de 2012, a ANEEL publicou a resolução nº 517 

que alterou a nº 482 no quesito sistema de compensação financeira e nos créditos e, 

no final de 2015, a ANEEL publicou a resolução nº 687 que introduziu novas 

facilidades para a geração de energia a partir de fontes renováveis, visto que ampliou 

a duração dos créditos de energia elétrica de 36 meses para 60 meses, reduziu os 

prazos de tramitação dos pedidos junto às distribuidoras, entre outras modificações. 

No Paraná, o consumidor que instalar o sistema fotovoltaico em sua residência, 

escritório ou indústria poderá injetar o excedente de energia, na rede da 

Concessionária Paranaense de Energia (COPEL)1, esse excedente será 

contabilizado como crédito com validade de 60 meses (ANEEL, 2015). É importante 

ressaltar que a COPEL já incluiu no seu acervo de normas técnicas todos os 

requisitos para a instalação de microgeração fotovoltaica, potência instalada menor 

                                                 

 

1
 Concessionária com a maior abrangência no estado do Paraná. É responsável por atender 395 

municípios, de um total de 399 municípios do estado. A Companhia atende diretamente 4.478.767 

unidades consumidoras em 395 municípios, sendo 3,5 milhões de residências, 82 mil indústrias, 382 

mil estabelecimentos comerciais e 360 mil propriedades rurais (COPEL, 2017). 
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ou igual a 75 kW,  e minigeração fotovoltaica, potência instalada superior a 75 kW e 

inferior a 5MW (COPEL, 2016). 

De acordo com os dados do EPE (2014), a projeção do consumo total de 

energia elétrica no Brasil no ano de 2050 será de aproximadamente 3,5 vezes maior 

do que o consumo do ano de 2010, conforme mostra a Figura 1. Em virtude disso, a 

geração descentralizada, em especial, a energia fotovoltaica surge como uma 

alternativa para suprir a crescente demanda energética do Brasil (GWEC, 2013). 

 

Figura 1 - Projeção do consumo de energia elétrica no Brasil 

Fonte: Adaptado de EPE, 2014 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O aumento progressivo do consumo de energia elétrica e a escassez de 

recursos hídricos implicam na busca por estratégias que visam diversificar a matriz 

elétrica do Brasil, a fim de suprir a demanda energética do país (BORGES, 

ALVARENGA, 2014).  

Como resultado disso, a utilização de energias renováveis, tais como solar, 

eólica e biomassa, mostram-se como maneiras sustentáveis de diversificar a matriz 

elétrica brasileira.  

A geração solar fotovoltaica distribuída, que envolve a produção de energia 

próxima ao local de consumo, é uma estratégia a ser considerada para ajudar a 

suprir a demanda energética nas grandes cidades brasileiras (EPE, 2014). Porém, 

não foram encontrados estudos que revelam quais são as principais características 
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dos sistemas fotovoltaicos instalados no país. Em virtude disso, o presente trabalho 

avaliará o perfil e os índices de desempenho dos SFVCR instalados na cidade de 

Curitiba, de maneira a determinar as principais características desses sistemas. 

Dessa forma, esse estudo visa contribuir com o planejamento energético sustentável 

da cidade, expondo a maneira na qual a geração fotovoltaica poderá ser inserida na 

matriz elétrica da capital paranaense. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Caracterizar a produção de energia elétrica por meio de Sistemas 

Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica (SFVCR) na cidade de Curitiba, a partir do 

estudo de alguns sistemas implantados até o momento na cidade e da análise dos 

Índices de Mérito dos mesmos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar a fundamentação teórica referente aos sistemas fotovoltaicos; 

 Calcular a geração de energia elétrica estimada dos SFVCR estudados; 

 Comparar os índices de mérito dos sistemas estudados; 

 Comparar os dados históricos de irradiação do Atlas Brasileiro de Energia 

Solar (2006) com os obtidos pelo INMET; 

 Reunir dados sobre o funcionamento, configurações e índices de mérito dos 

SFVCR estudados na capital paranaense; 

 Caracterizar o perfil dos SFVCR instalados no Paraná e em Curitiba; 

 Sintetizar e relatar os resultados obtidos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A irradiação solar é uma forma de energia limpa e silenciosa que está 

disponível em todo o mundo, com maior ou menor intensidade. O Brasil possui uma 

condição extremamente favorável apresentando valores de irradiação elevados, até 
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mesmo em estados da região Sul do país. Porém, a utilização da energia fotovoltaica 

no país ainda é incipiente, visto que a potência instalada desse tipo de energia em 

países como China, Estados Unidos, Alemanha e Japão representam 58,3% da 

potência instalada em energia fotovoltaica no mundo (TIEPOLO et al., 2014) (MME, 

2016a). 

Em virtude disso, os Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica 

(SFVCR) configuram-se como uma alternativa sustentável de produção de energia 

elétrica para os centros urbanos, pois permitem a geração de energia de modo 

distribuído, ou seja, no próprio local onde esta será consumida e, permitem também, 

com que o excedente de energia produzido seja injetado na rede, colaborando assim 

com o desempenho da rede em que se encontram conectados. Além disso, esses 

sistemas não necessitam de novas áreas para instalação, pois estes fazem uso de 

espaços já existentes, como as coberturas das edificações para as quais gerarão 

energia (REBECHI, 2008). 

Em virtude disso, esse trabalho visa incentivar a instalação de outros SFVCR 

não só em Curitiba, mas também em outras cidades brasileiras para contribuir com a 

geração de energia elétrica. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Nessa dissertação utilizar-se-á a pesquisa descritiva, ou seja, o estudo de 

caso de alguns sistemas fotovoltaicos instalados na cidade de Curitiba. Para tanto, 

primeiramente, será realizada uma pesquisa bibliográfica nos repositórios de teses, 

nos periódicos e nos congressos sobre energia fotovoltaica e sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede elétrica (SFVCR). A etapa seguinte será colher os dados de 

irradiação, analisá-los e calcular os respectivos valores de irradiação para os planos 

inclinados de cada sistema. Em posse desses valores de irradiação serão calculados 

os índices de mérito dos sistemas – produtividade, taxa de desempenho e fator de 

capacidade. Na sequência será realizado o estudo comparativo entre os sistemas 

estudados. Além disso, serão colhidos dados sobre os SFVCR instalados no Paraná 

e em Curitiba, a fim de caracterizar a geração distribuída nessas localidades. Por fim, 

serão registradas as conclusões desse estudo. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura do trabalho está dividida da seguinte forma: 

Capítulo 1 - Introdução geral, descrição do problema, justificativa, os objetivos 

tanto gerais como específicos e o método de pesquisa.  

Capítulo 2 - Destinado à revisão bibliográfica, a qual trará o embasamento 

teórico sobre sistemas fotovoltaicos, tecnologias comercialmente disponíveis e 

principais componentes desses sistemas. 

Capítulo 3 – Trará a caracterização dos SFVCR instalados no Paraná, com 

maior enfoque para a cidade de Curitiba. 

Capítulo 4 - Apresentará o estudo de seis sistemas fotovoltaicos instalados em 

Curitiba e os respectivos índices de mérito, além de revelar os dados teóricos de 

geração de energia elétrica para cada um desses sistemas e também, mostrará um 

comparativo entre os valores de irradiação disponibilizados pelo Altas Brasileiro de 

Energia Solar e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Capítulo 5 - Finalmente, o último capítulo está reservado para serem expostas 

as considerações finais e sugestões para futuras pesquisas.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 ENERGIA SOLAR 

 

O Sol é responsável pela origem de praticamente todas as outras fontes de 

energia, visto que a partir da energia do Sol ocorre a evaporação, a qual origina o 

ciclo das águas que permite a geração de eletricidade por meio das hidrelétricas. 

Além disso, a radiação solar induz a circulação atmosférica em larga escala, gerando 

assim, os ventos. E, essa radiação solar fornece também energia suficiente para o 

desenvolvimento de animais e plantas que, ao virarem resíduos, geraram os 

combustíveis fósseis como o petróleo, gás natural e o carvão (PINHO; GALDINO, 

2014).  

A superfície terrestre recebe anualmente uma quantidade de energia solar, em 

forma de luz e calor, que é suficiente para suprir milhares de vezes às necessidades 

energéticas mundiais durante o mesmo período. Este fato indica que, além de ser 

responsável pela manutenção da vida na Terra, a radiação solar constitui uma 

inesgotável fonte energética, com enorme potencial de utilização por meio de 

sistemas de captação e conversão em outras formas de energia, a citar: energia 

elétrica e energia térmica. Ao utilizar uma superfície de cor escura para captar a 

radiação solar, obtêm-se a energia térmica, ao passo que ao se utilizar células 

fotovoltaicas o resultado será a energia elétrica, ou seja, de acordo com o 

equipamento usado para captar a radiação solar consegue-se um determinado tipo 

de energia (VILLALVA et al, 2012). 

 

2.2 RADIAÇÃO SOLAR 

 

A radiação solar que atinge a superfície horizontal do solo é composta pela 

radiação direta e pela radiação difusa. A radiação direta corresponde aos raios de sol 

que chegam diretamente na superfície, e, por sua vez, a radiação difusa corresponde 

aos raios de sol que chegam indiretamente à superfície devido à poeira, nuvens ou 

outros possíveis objetos (VILLALVA et al, 2012). 
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2.3 IRRADIÂNCIA 

 

A irradiância é uma grandeza que quantifica a radiação solar e, é expressa em 

W/m² (Potência por Área) (VILLALVA et al, 2012). A potência solar por unidade de 

área e tempo radiante na camada acima da atmosfera é de 1.366 W/m² (denominada 

de constante solar). Em condições de céu claro, a máxima irradiância medida na 

superfície terrestre é de 1000 W/m² (ALDABÓ, 2002). Esta irradiância é utilizada 

como padrão na indústria fotovoltaica para a especificação e avaliação de células e 

módulos fotovoltaicos (VILLALVA et al, 2012) (NREL, 2016). 

 

2.4 IRRADIAÇÃO 

 

A irradiação é a grandeza usada para mesurar a energia solar incidente sobre 

uma área por um determinado tempo (Wh/m²), que expressa energia por área. Esta 

medida é útil para fazer dimensionamentos dos sistemas fotovoltaicos, pois pode 

definir o recurso solar disponível em uma região específica (VILLALVA et al, 2012). 

Com o intuito de padronizar e de definir os principais termos técnicos sobre 

energia solar no Brasil, foi elaborada a norma NBR 10899:2006 intitulada 

Terminologia sobre Energia Solar Fotovoltaica (ABNT, 2006).  

A partir dessa norma, são citados, a seguir, os termos mais relevantes para esse 

trabalho, bem como as respectivas definições. 

 

 Irradiância solar (G) - Taxa na qual a radiação solar incide em uma 

superfície, por unidade de área, normalmente medida em watt por metro 

quadrado (W/m²). 

 Irradiância direta (GDIR) - Irradiância solar incidente em uma superfície, sem 

ter sido espalhada pela atmosfera, podendo ser horizontal ou normal. 

 Irradiância difusa (GDIF) - Potência radiante do céu, recebida em uma 

unidade de área em uma superfície horizontal, excluída a irradiância direta. 

 Irradiância global (GHOR) - Potência radiante solar, recebida em uma unidade 

de área em uma superfície horizontal, que é igual à irradiância direta mais a 

irradiância difusa. 
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 Albedo (GALB) - Índice relativo à fração da energia radiante solar, recebida em 

uma unidade de área, devido à refletância dos arredores e do solo onde está 

instalado um dispositivo.  

 Irradiância total (GTOT) - Potência radiante solar total com as componentes 

direta, difusa e de albedo, recebida em uma unidade de área em uma 

superfície com inclinação qualquer. 

 Irradiação solar (I ou H) - Irradiância solar integrada durante um intervalo de 

tempo especificado, normalmente uma hora ou um dia, é medida em watt hora 

por metro quadrado ou Joule por metro quadrado (Wh/m² ou J/m²). É 

simbolizada por “I”, quando integrada em uma hora e por “H”, quando 

integrada em um dia. 

 Irradiação difusa (IDIF ou HDIF) - Irradiância difusa integrada durante um 

intervalo de tempo especificado. 

 Irradiação direta (IDIR ou HDIR) - Irradiância direta integrada durante um 

intervalo de tempo especificado. 

 Irradiação global (IHOR ou HHOR) - Irradiância global integrada durante um 

intervalo de tempo especificado. 

 Irradiação total (ITOT ou HTOT) - Irradiância total integrada durante um 

intervalo de tempo especificado. 

 Corrente de curto – circuito (Isc) - Corrente de saída de um conversor 

fotovoltaico, na condição de curto-circuito e para valores preestabelecidos de 

temperatura e irradiância total. 

 Tensão de circuito aberto (Voc) - Tensão gerada através de um conversor 

fotovoltaico sem carga (aberto), para valores preestabelecidos de temperatura 

e irradiância total. 

 Condições – padrão de referência para ensaio (STC) - Temperatura de 

junção da célula em 25ºC, irradiância total de 1.000 W/m² normal à superfície 

de ensaio com espectro AM 1,5. 

 Massa de ar (AM) – Espessura da camada atmosférica a ser atravessada 

pela energia radiante do sol. 

 Potência máxima (Pmp) - Potência em um ponto da curva característica de 

um conversor fotovoltaico, onde o produto da corrente ( ) pela tensão ( ) é 

máximo, no quadrante de geração. 
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 Potência de pico (Wp) - Potência nominal de saída de um conversor 

fotovoltaico, sob as condições padrão de referência para ensaio. 

 

Parte da radiação solar que entra na atmosfera da Terra é absorvida e 

espalhada, sendo que a radiação direta vem em uma linha direta do sol, enquanto 

que a radiação difusa é espalhada para fora do feixe direto por moléculas, 

aerossóis e nuvens (NREL, 2016). A Figura 2 representa os principais 

componentes da irradiação. 

 

 

Figura 2 - Componentes da Radiação Solar: difusa, direta e albedo 

Fonte: VIANA, 2010 

 

 De acordo com GreenPro (2004) a intensidade da radiação solar fora da 

atmosfera da Terra depende da distância entre o Sol e a Terra. Porém, ao longo do 

ano, essa distância varia entre os valores 1,47 x 108 km e 1,52 x 108 km e, como 

resultado disso, o valor da irradiância oscila entre 1.325 W/m² e 1.412 W/m². 

 A constante solar, também conhecida por constante de energia solar, é o valor 

médio da irradiância. Embora, a constante solar não seja estritamente constante, ela 

representa a quantidade de fluxo de energia solar que atravessa a órbita média da 

Terra, cujo valor aceito atualmente é 1.366 W/m² (NREL, 2016). 
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 Contudo, este nível de irradiância não atinge a superfície da Terra, visto que a 

atmosfera terrestre reduz esse nível por meio da reflexão, da absorção – tanto pelo 

ozônio, como pelo vapor de água, pelo oxigênio e pelo dióxido de carbono – e da 

dispersão – causada pelas moléculas de ar, pelas partículas de poeira ou pela 

poluição em suspensão – permitindo com que ao meio - dia a irradiação incidente na 

superfície da Terra seja de aproximadamente 1.000 W/m², valor esse independente 

da localização. Vale ressaltar que se a energia contida na radiação solar for 

adicionada ao longo de um ano, obter-se-á a irradiação global anual, dada em 

kWh/m² (GREENPRO, 2004).  

 

2.5 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

A norma NBR 11704:2008 intitulada Sistemas Fotovoltaicos – Classificação 

divide os sistemas fotovoltaicos em: sistema fotovoltaico conectado à rede de 

energia elétrica (SFVCR) e sistema fotovoltaico isolado da rede de energia elétrica 

(SFVI) (ABNT, 2008). 

 

2.5.1 Sistema Fotovoltaico Isolado - SFVI 

 

Os sistemas isolados não possuem conexão com o sistema público de 

fornecimento de energia e em virtude disso, são normalmente instalados em locais 

onde o abastecimento energético padrão não chega ou é deficiente, ou ainda, onde o 

custo da conexão à rede é muito elevado. Então, faz-se necessário um elemento 

armazenador de energia para garantir a autonomia do sistema. 

Exemplos de aplicações de SFVI: comunidades isoladas da rede elétrica, 

alimentação de baterias de veículos elétricos, postes de iluminação, bombas d’água, 

geladeiras para armazenar vacinas, entre outros. 

Os SFVI são compostos basicamente por quatro equipamentos: 

Painel fotovoltaico: tem a propriedade de transformar a radiação solar em 

corrente elétrica contínua.  

Controlador de carga: equipamento eletrônico destinado a controlar e 

monitorar a carga e/ou descarga do banco de baterias, evitando sobrecargas e 

descargas profundas e, aumentando assim, a vida útil do banco de baterias. 
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Inversor: equipamento eletrônico destinado a converter a tensão contínua, 

proveniente do painel ou do banco de baterias, em tensão alternada. 

Bateria: tem a função de armazenar a energia elétrica para ser utilizada em 

momentos em que o sol não esteja presente e não haja outra fonte de energia 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2012) (URBANETZ JUNIOR, 2010). 

A Figura 3 mostra os quatro principais componentes do sistema fotovoltaico 

isolado. 

 

Figura 3 - Componentes do SFVI 

Fonte: GERASOL, 2016 
 

A Figura 4 representa o SFVI. Nota-se que se os módulos alimentarem 

diretamente cargas que funcionem em 12 V em corrente contínua, não se faz 

necessário o uso do inversor. 
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Figura 4 -  Esquemático do SFVI 

Fonte: Adaptado de REALSOLAR, 2016 

 

2.5.2 Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede Elétrica - SFVCR 

 

Os sistemas conectados são caracterizados por estarem efetivamente 

integrados ao sistema público de fornecimento de energia elétrica. Esses sistemas 

não possuem elementos para armazenar a energia elétrica como o SFVI, visto que 

durante os momentos, nos quais não existe geração de energia elétrica vinda dos 

painéis, o sistema utiliza a rede da concessionária como fonte de energia. Fazendo 

uma analogia com o SFVI, a rede de energia elétrica no caso do SFVCR tem a 

função de uma bateria, pois durante o dia o sistema fornece energia para rede e 

durante a noite a unidade consumidora consome a energia da rede elétrica pública. 

As principais vantagens do SFVCR são: elevada produtividade, visto que toda 

a energia disponibilizada pelos módulos é utilizada e, a ausência do conjunto de 

baterias que pode ser considerado como o elo frágil do SFVI devido à baixa vida útil 

e o elevado custo de manutenção. 

O SFVCR é constituído basicamente pelos painéis fotovoltaicos, pelo inversor, 

o qual disponibiliza energia elétrica em corrente alternada para a instalação e, pelo 

fato desse equipamento ser conectado em paralelo com a rede elétrica, ele injeta o 

excedente de energia gerado e, pelo medidor bidirecional, o qual contabiliza a 

energia injetada na rede da concessionária elétrica (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2012) (URBANETZ JUNIOR, 2010). 
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Os principais equipamentos do sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica 

estão representados na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Componentes do SFVCR 

Fonte: GERASOL, 2016 
 

O SFVCR é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, bem como os impostos envolvidos e o modo de funcionamento do sistema 

de compensação energética. De modo simplificado, o sistema de compensação 

transforma a sobra da produção de energia fotovoltaica em créditos (quilowatts-hora, 

kWh) a serem abatidos do consumo total. Para tanto, utiliza-se um medidor 

bidirecional, o qual é responsável por registrar a quantidade de energia 

gerada/injetada na rede, em kWh, e a energia consumida da concessionária, em 

kWh. E com isso, a produção de energia excedente transforma-se em créditos para 

uso posterior do cliente. A Figura 6 exemplifica o SFVCR. 
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Figura 6 - Esquemático do SFVCR 

Fonte: GERASOL, 2016 
 

2.6 EFEITO FOTOVOLTAICO 

 

“O efeito fotovoltaico é o fenômeno físico que permite a 

conversão da luz em eletricidade. Esse fenômeno ocorre quando a 

luz, ou radiação eletromagnética do Sol, incide sobre uma célula 

composta por materiais semicondutores com propriedades 

específicas” (VILLALVA et al, 2012). 

 

De acordo com Pinho, Galdino (2014), o efeito fotovoltaico é a conversão 

direta da energia da luz (espectro visível) em energia elétrica e, a célula fotovoltaica 

é o elemento que realiza essa conversão. Tal efeito foi descoberto em 1839 pelo 

físico francês Edmond Becquerel, quando uma célula eletroquímica submetida à 

radiação apresentou diferença de potencial em seus terminais, os quais conectados 

por um fio condutor resultaram em circulação de corrente elétrica contínua. Contudo, 

somente 117 anos após a descoberta de Becquerel que as primeiras células 

fotovoltaicas foram fabricadas no laboratório Bell, nos Estados Unidos. Essas células 

foram feitas a partir de lâminas de silício cristalino e alcançaram 6% de eficiência de 

conversão de energia solar em elétrica, com potência de 5 mW (PINHO; GALDINO, 

2014). 
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2.7 CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 

A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da 

luz em eletricidade, fenômeno esse denominado de efeito fotovoltaico. A célula 

fotovoltaica é um dispositivo fabricado com material semicondutor, que é o 

responsável por esse processo de conversão (PINHO; GALDINO, 2014). 

Dentro da célula fotovoltaica, a energia da luz que é absorvida pela célula é 

transferida a seus átomos e elétrons. Então, a partir dessa energia adquirida, os 

elétrons desprendem-se dos átomos do material semicondutor, gerando assim um 

fluxo elétrico ordenado, conhecido como corrente elétrica (GHENSEV, 2006). 

A Figura 7 ilustra o funcionamento da célula fotovoltaica. 

 

 

Figura 7 - Esquemático da célula fotovoltaica 

Fonte: ENERGIATECSOLAR, 2017 
 

Dentre os diversos materiais usados para a fabricação das células 

fotovoltaicas, destacam-se o silício monocristalino (m-Si), o silício policristalino (p-Si) 

e os filmes finos, como o silício amorfo (a-Si), o silício microcristalino (µc-Si), o 

telureto de cádmio (CdTe), o índio e gálio e selênio (CIGS). Existem outras 

tecnologias mais modernas, como as células fotovoltaicas orgânicas, porém sua 

utilização comercial ainda é limitada (VILLALVA et al, 2012). 
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2.7.1 Silício Monocristalino (m-Si) 

 

As células de silício monocristalino, representada na Figura 8, possuem uma 

estrutura homogênea ao longo de sua extensão. Para a fabricação de uma célula 

fotovoltaica deste tipo, é necessário que o silício tenha uma pureza com grau de 

99,9999%. Devido a este alto grau de pureza, o custo de fabricação é muito elevado, 

contudo, essas células possuem elevada eficiência, em torno de 14 a 21%. As 

células de silício monocristalino são as mais eficientes disponíveis comercialmente, 

em larga escala (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2012) (CENTER FOR 

SUSTAINABLE SYSTEMS, 2016). 

 

 

Figura 8 - Célula de silício monocristalino 

Fonte: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2012 
 

A fabricação dessas células é realizada a partir da serragem de lingotes de 

silício monocristalino, como mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Lingote de silício monocristalino 

Fonte: VILLALVA et al, 2012 
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Esses lingotes são obtidos a partir do silício purificado, o qual é extraído do 

mineral quartzo que é muito abundante na crosta terrestre. O lingote de silício 

monocristalino é constituído de uma estrutura cristalina única e, em virtude disso, 

possui aspecto brilhante e uniforme. O lingote é serrado e fatiado para produzir os 

wafers de silício, como mostra a Figura 10. Esses wafers são submetidos a 

processos de dopagem, durante os quais são formadas as camadas P e N que 

originam as propriedades fotovoltaicas. O wafer dopado recebe os eletrodos e o 

tratamento antirreflexivo, dando assim, origem à célula fotovoltaica. Uma célula 

monocristalina tem aspecto uniforme, podendo apresentar coloração azulada ou 

preta, dependendo do tipo de tratamento antirreflexivo empregado (VILLALVA et al, 

2012). 

 

Figura 10 - Wafer de silício monocristalino 

Fonte: VILLALVA et al, 2012 
 

2.7.2 Silício Policristalino (p-Si) 

 

O silício policristalino possui um processo de fabricação menos complexo do 

que o silício monocristalino, pois o policristalino utiliza temperaturas mais baixas do 

que as empregadas na fabricação do monocristalino. O lingote de silício policristalino 

é formado por um aglomerado de inúmeros cristais, os quais possuem tamanhos e 

orientações espaciais diferentes. No contorno desses cristais concentram-se os 

defeitos que tornam o material menos eficiente, em termos de conversão, do que o 

monocristalino. Os wafers policristalinos, bem como as células acabadas, como 

representado na Figura 11, possuem aparência heterogênea e aspecto bastante 

distinto do silício monocristalino. Os módulos fotovoltaicos policristalinos têm 

eficiências de conversão ligeiramente inferior às dos monocristalinos, contudo, 

possuem um menor custo de produção, visto que a perfeição cristalina é menor do 
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que no caso do silício monocristalino e, o processamento é mais simples (RÜTHER, 

2004), (VILLALVA et al, 2012). 

 

Figura 11 - Célula de silício policristalino 

Fonte: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2012 
 

2.7.3 FILMES FINOS 

 

Os dispositivos de filmes finos são produzidos pela pulverização de finas 

camadas de silício sobre uma base feita de material rígido ou flexível (plástico vidro 

ou metal). O custo dos filmes finos é menor, porque em sua fabricação não há 

serragem de lingotes, e então, tem-se menos desperdício de material e menor 

consumo de energia, pois os processos de fabricação empregam temperaturas 

menores do que as utilizadas na fabricação do silício cristalino. Os dispositivos de 

filmes finos podem ser produzidos em qualquer dimensão, visto que a única restrição 

é a área da base para a fabricação do módulo. Os módulos fotovoltaicos de filmes 

finos, como os mostrados na Figura 12, são constituídos de uma única célula. 

Apesar do baixo custo de fabricação, os dispositivos de filmes finos possuem 

baixa eficiência e necessitam de uma maior área instalada para produzir a mesma 

energia que produzem as tecnologias cristalinas, tornando-se assim, mais elevados 

os custos de instalação.  

Uma vantagem dos filmes finos é o seu baixo coeficiente de redução de 

potência com o aumento da temperatura, o que os torna mais adequados para locais 

com temperaturas muito elevadas (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2012). 
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Os diferentes tipos de painéis solares de filmes finos podem ser categorizados 

de acordo com o material depositado sobre o substrato: Silício Amorfo (a-Si), 

Telureto de Cádmio (CdTe), Cobre, Índio e Gálio e Selênio (CIGS) e células solares 

fotovoltaicas orgânicas (OPV) (VILLALVA et al, 2012). 

 

Figura 12 - Módulo de filmes finos 

Fonte: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2012 
 

a. Silício Amorfo (a-Si) 

 

A eficiência dos módulos de silício amorfo é baixa, entre 5% e 9%. Além disso, 

a eficiência dessa tecnologia diminui durante os primeiros 6 a 12 meses de 

funcionamento devido à degradação induzida pela luz, até chegar a um valor estável, 

caracterizando o efeito denominado Staebler-Wronski. Atualmente, este efeito tem 

sido minimizado pela adoção de células com múltiplas camadas, e alguns fabricantes 

fornecem garantias similares àquelas de módulos de silício cristalino (ABREU et al, 

2010) (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

b. Silício Microcristalino (µc-Si) 

 

O silício microcristalino apresenta simultaneamente as vantagens do silício 

cristalino e da tecnologia de fabricação de filmes finos, como a produção em massa, 

o menor desperdício de material e o reduzido consumo de energia no processo de 

fabricação. As células microcristalinas são fabricadas em dois processos, um em alta 

e outro em baixa temperatura. O processo em alta temperatura utiliza a deposição de 

silício de elevada qualidade a temperaturas situadas entre 900°C e 1.000°C, criando-

se assim, estruturas microcristalinas semelhantes ao silício policristalino. Por sua 

vez, o segundo processo, o qual é realizado em temperaturas mais baixas, entre 

200°C e 500°C são produzidas películas de silício com estruturas microcristalinas de 
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grãos muito finos. As baixas temperaturas permitem a utilização de materiais 

baratos, sobre os quais a célula é fabricada (vidro, metal ou plástico). Os processos 

de deposição são similares aos da tecnologia de silício amorfo. As células 

microcristalinas apresentam eficiências comerciais de até 8,5% (PINHO; GALDINO, 

2014). 

 

c. Telureto de Cádmio (CdTe) 

 

Telureto de Cádmio é a única tecnologia dos painéis solares de película fina que 

superou o custo/eficiência de painéis solares de silício cristalino (c-Si) em uma 

parcela significativa do mercado mundial de painéis solares. As desvantagens dessa 

tecnologia são a relativa alta toxicidade e a baixa disponibilidade dos elementos 

envolvidos. A eficiência de painéis solares com base na tecnologia de telureto de 

cádmio opera normalmente na faixa de 9-12% (ABREU et al, 2010) (PINHO; 

GALDINO, 2014). 

 

d. CIGS 

 

Essa tecnologia de filmes finos é competitiva em aplicações integradas a 

edificações, principalmente por seu potencial de atingir eficiências relativamente 

elevadas e pela ótima estética. Dos filmes finos comercialmente disponíveis, os 

módulos de CIGS são os que apresentam a melhor eficiência fotovoltaica. As células 

de CIGS (cobre, índio, gálio e selênio) possuem índices de eficiência para painéis 

solares CIGS normalmente operam na faixa de 8-14% (ABREU et al, 2010) (PINHO; 

GALDINO,2014). 

 

e. OPV 

 

Uma célula solar orgânica é um tipo de célula solar de polímero que usa a 

eletrônica orgânica, um ramo da eletrônica que lida com polímeros orgânicos 

condutores ou pequenas moléculas orgânicas, para absorção de luz e transporte de 

carga para a produção de eletricidade a partir de a luz solar pelo efeito fotovoltaico 

(PINHO; GALDINO, 2014). 
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A Figura 13 destaca a predominância da tecnologia de CdTe em relação às 

tecnologias de silício amorfo e CIGS, portanto evidencia-se a maior utilização de 

células de filmes finos com a tecnologia CdTe em detrimento das demais tecnologias 

de filmes finos. 

 

Figura 13 - Porcentagem de filmes finos 

Fonte: FRAUHOFER, 2016 
 

 

2.7.4 Comparativo entre as Tecnologias das Células Fotovoltaicas 

 

As diferentes tecnologias de células disponíveis no mercado possuem custos 

e eficiências diferentes. No mercado brasileiro estão homologadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) três tipos de tecnologia: 

silício monocristalino, silício policristalino e filmes finos (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2012). 

A Tabela 1 traz uma listagem das tecnologias citadas neste trabalho, bem 

como as respectivas eficiências. Os custos e a eficiência são fatores de suma 

importância na escolha do tipo do painel para um projeto, contudo aspectos como o 

tipo de estrutura necessária para a fixação do painel, ou o local no qual o mesmo 

será instalado, também são pertinentes. 

Conforme mostrado nessa tabela, percebe-se que os módulos de silício mono 

e policristalino são os que apresentam as maiores eficiências de conversão, tanto 

nas versões de laboratório - obtidas a partir de processos de fabricação melhorados - 
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como nos produtos comercialmente disponíveis - originados de processos de 

fabricação em larga escala (CENTER FOR SUSTAINABLE SYSTEMS, 2016). 

 

Tabela 1 - Comparativo entre os valores de eficiência das diversas tecnologias de 

células fotovoltaicas 

Tecnologia Eficiência da célula 
em laboratório 

Eficiência dos 
módulos 

comerciais 

Cristalino 
Silício Monocristalino 25,0 %  14 - 21% 

Silício Policristalino 21,3%     14 - 16,5% 

Filmes Finos 

Silício Amorfo 13,6% 6 - 9% 

Silício Micromorfo 12%  7 - 9 % 

CIGS 18,8%   8 - 14 % 

Telureto de Cádmio 16,4%  9 - 12% 

Fonte: Adaptado de CENTER FOR SUSTAINABLE SYSTEMS, 2016 

 

A Figura 14 mostra a eficiência das diferentes células que foram obtidas em 

laboratório. Percebe-se que as células de filmes finos (CIGS e CdTe) obtiveram 

valores muito próximos aos valores de eficiência das células de policristalino. Além 

disso, evidencia-se a diferença de eficiência existente entre as células de 

monocristalino e as células de policristalino.  

 

Figura 14 – Eficiência das células em laboratório 

Fonte: FRAUHOFER, 2016 

 

A Tabela 2 mostra as principais vantagens e desvantagens de cada tecnologia 

usada na fabricação das células fotovoltaicas. 
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Tabela 2 - Comparativo entre as diferentes tecnologias de células fotovoltaicas 

Tecnologia Vantagens Desvantagens 

Monocristalino 

Eficiência mais alta que as 
demais tecnologias 

Painéis solares de silício 
monocristalino ocupam 
menos espaço 

Tendem a funcionar melhor 
do que painéis solares 
policristalinos em condições 
de pouca luz 

Custo mais elevado 

Policristalino 

Painéis policristalinos tendem 
a ser um pouco mais baratos 
que os de monocristalinos 

Eficiência menor que os 
de monocristalino 

 

Filmes Finos 

Pode ser feito flexível 

Mais barato que as células a 
base de cristalinas 

Degradação mais rápida do 
que os painéis solares 
mono e policristalinos 

Menos eficiência por m² 

Fonte: Adaptado de PINHO; GALDINO, 2014 

 

Por sua vez, a Figura 15 revela um comparativo entre as tecnologias das 

células fotovoltaicas: silício monocristalino, silício policristalino e filmes finos. Nota-se 

que a presença do monocristalino vem diminuindo ao longo dos anos, ao passo que 

a tecnologia de policristalino vem aumentando a sua participação no mercado 

fotovoltaico. Esse fato pode ser explicado devido ao custo menos elevado do 

policristalino em relação ao monocristalino e também, pelos bons resultados de 

eficiência dessas células, ou seja, o custo benefício do policristalino mostra-se 

satisfatório quando comparado com o monocristalino. E, dessa forma, a tendência do 

mercado é utilizar as tecnologias que sejam vantajosas no que diz respeito à 

eficiência, mas que também tragam vantagens financeiras.  
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Figura 15 - Participação das tecnologias de células fotovoltaicas 
Fonte: FRAUHOFER, 2016 
 

A Tabela 3 retrata a projeção da eficiência dos módulos solares. Percebe-se 

que a aplicação de novas tecnologias na fabricação e no tratamento dos materiais 

usados na produção dos módulos, faz com que a eficiência dos módulos aumente no 

decorrer dos anos. Portanto, a tendência para os próximos anos é ampliar a 

eficiência das células. 

 

Tabela 3 - Projeção da eficiência das células fotovoltaicas para os próximos anos 

Tecnologia ANOS 

2010-2015 2015-2020 2020- 2030 

Silício Monocristalino 17 - 20% 23% 25% 

Silício Policristalino 14 - 17% 19% 21% 

CdTe 12% 14% 15% 

CIGS 14% 15% 18% 

Silício Amorfo 10% 12% 15% 

Fonte: Adaptado de RELATÓRIO TÉCNICO, 2014 

 

2.8 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

A célula fotovoltaica é o menor dispositivo fotovoltaico existente. Ela é capaz 

de produzir uma potência elétrica, com uma tensão menor do que 1 V. Com o intuito 

de disponibilizar potências mais elevadas, as células são agrupadas, formado os 

módulos fotovoltaicos. Por sua vez, os módulos agrupados, formam os painéis ou 

arranjos fotovoltaicos. Os agrupamentos das células ou dos módulos podem ser 

efetuados por meio de ligações série, paralelo ou mistas, obtendo-se assim, 
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diferentes valores de corrente e tensão. As conexões em série aumentam a tensão 

disponibilizada, enquanto que as conexões em paralelo aumentam a corrente do 

conjunto (PINHO; GALDINO, 2014). 

A Figura 16 representa a simbologia utilizada para representar um módulo 

fotovoltaico. 

 

Figura 16 - Simbologia de um módulo fotovoltaico 

Fonte: PINHO; GALDINO, 2014 

 

Um módulo fotovoltaico é composto por um número de células colocadas 

sobre uma estrutura rígida e ligadas eletricamente em série para proporcionar 

tensões de saída maiores. As células e suas conexões elétricas são prensadas 

dentro de lâminas plásticas. O módulo é recoberto por uma lâmina de vidro e por 

último recebe uma moldura de alumínio. Na parte traseira o módulo recebe uma 

caixa de conexões elétricas, na qual são conectados os cabos que normalmente são 

fornecidos junto com o módulo. Os cabos possuem conectores padronizados que 

permitem a rápida conexão de módulos em série, formando assim, o painel ou o 

arranjo fotovoltaico (CARNEIRO, 2010). 

A Figura 17 evidencia o processo de agrupamento de várias células que 

geram os módulos e, por sua vez, o agrupamento de vários módulos que geram os 

arranjos fotovoltaicos. 
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Figura 17 - Processo de agrupamento célula, módulo e painel fotovoltaico 

Fonte: LEVA et al, 2015 

 

2.9 INVERSORES 

 

O inversor é um equipamento eletroeletrônico responsável pela conversão da 

energia de corrente contínua (CC) dos módulos fotovoltaicos em energia de corrente 

alternada (CA) a ser disponibilizado para as cargas a serem alimentadas. A tensão 

CA de saída deve ter amplitude, frequência e conteúdo harmônico adequado às 

cargas a serem alimentadas e, a tensão de saída do inversor deve ser sincronizada 

com a tensão da rede, no caso de sistemas conectados à rede elétrica. De acordo 

com tipo do sistema fotovoltaico, conectado à rede elétrica ou isolado, escolhe-se o 

inversor a ser usado, pois os inversores para SFVCR possuem características 

específicas para atender às exigências das concessionárias de distribuição em 

termos de segurança e qualidade de energia a ser injetada na rede (URBANETZ, 

2010). 

Normalmente, os inversores utilizados em SFVCR de até 5kW tem saída 

monofásica, e, a partir dessa potência é mais comum a utilização de inversores com 

saída trifásica (PINHO; GALDINO, 2014). 

Outro aspecto relevante em sistemas fotovoltaicos é o ponto de operação a 

que estão sujeitos os módulos fotovoltaicos, pois esses possuem uma região de 

operação denominada ponto de máxima potência (MPP), na qual a potência 

fotogerada, que é o produto tensão x corrente, apresenta o seu valor máximo. Esse 

valor varia continuamente em função da temperatura e da irradiância. Em virtude 

disso, para obter o máximo desempenho do sistema fotovoltaico, o mesmo deve 
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operar em MPP. De modo geral, os inversores para os SFVCR possuem a função 

MPP incorporada (CASARO; MARTINS, 2010). 

São três as topologias de inversores conectados à rede elétrica: 

1. Inversor de um estágio: em um único estágio de processamento são 

realizados o MPP e o controle da corrente injetada na rede, como mostra 

a Figura 18. 

 

Figura 18 – Inversor de um estágio 

Fonte: CASARO; MARTINS, 2010 
 

2. Inversor de dois estágios: um conversor CC-CC realiza o MPP enquanto 

que um conversor CC-CA é o responsável pelo controle da corrente 

injetada na rede, como mostrado na Figura 19. 

 

Figura 19 – Inversor de dois estágios 

Fonte: CASARO; MARTINS, 2010 
 

3. Inversor de múltiplos estágios: vários conversores CC-CC respondem pelo 

MPP e um único conversor CC-CA cuida da corrente injetada na rede, 

como mostrado na Figura 20 (CASARO; MARTINS, 2010). 
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Figura 20 – Inversor de múltiplos estágios 

Fonte: CASARO, MARTINS, 2010 
 

Os conjuntos formados pelos módulos fotovoltaicos combinados com as 

topologias de inversores enquadram-se nas quatro configurações apresentadas a 

seguir: (CASARO, MARTINS, 2010), (URBANETZ, 2010). 

 

1. Inversor central: módulos fotovoltaicos são ligados em série para formar 

uma fileira, as quais são conectadas em paralelo e interligadas ao mesmo 

inversor. Essa configuração é caracterizada por ser de baixo custo, 

simples e por não permitir a busca do MPP para cada série de módulos de 

forma independente, como mostra a Figura 21. 

 

Figura 21 – Inversor centralizado conectado ao arranjo fotovoltaico 

Fonte: URBANETZ, 2010 
 

2. Multi- string: fileiras ou arranjos são conectados a inversores CC-CC e, um 

único barramento CC alimenta um conversor CC-CA. Essa configuração, 
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mostrada na Figura 22, permite que o arranjo de módulos seja dividido em 

grupos e, instalados em orientações e inclinações diferentes.  

 

Figura 22 – Módulos e inversor em configuração CC paralelo 

Fonte: URBANETZ, 2010 

 

3. Inversor por string: cada fileira de módulos, ou seja, cada string é 

conectada a um inversor individual. As saídas dos inversores são ligadas 

internamente em paralelo do lado CA, como mostrado na Figura 23. 

Nessa configuração as perdas são reduzidas e o ponto de MPP da série é 

mantido. Porém, o custo é mais elevado se comparado com o inversor 

centralizado. 

 

Figura 23 – Módulos e inversor em configuração CA paralelo 

Fonte: URBANETZ, 2010 
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4. Módulo CA: cada módulo fotovoltaico tem um inversor acoplado e um 

circuito MPP. Esses inversores são conectados em paralelo do lado CA, 

como na Figura 24. Como vantagem, essa configuração coloca cada 

módulo no melhor ponto de operação, mas a desvantagem é o alto custo. 

 

Figura 24 – Inversores interligados aos respectivos módulos fotovoltaicos 

Fonte: Adaptado de URBANETZ, 2010 

 

Os inversores para sistemas fotovoltaicos são divididos em dois grupos: 

comutados pela rede e autocomutados. Os inversores comutados pela rede são 

normalmente usados para altas potências, ao passo que os autocomutados são 

normalmente usados em potências menores (URBANETZ, 2010). 

 

2.10 MATRIZ DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRA 

 

A maior parcela de energia elétrica gerado no Brasil provém da fonte 

hidrelétrica e é complementada por combustíveis fósseis e nucleares e, uma 

pequena parcela por fontes renováveis não hidráulicas (TIEPOLO, 2015). 

De acordo com dados da ONS (2016b), devido ao tamanho e as 

características de conexão do sistema elétrico brasileiro, esse pode ser considerado 

como um Sistema Interligado Nacional (SIN), único em âmbito mundial. O sistema de 

produção e transmissão de energia elétrica no país é basicamente um sistema 

hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com 

múltiplos proprietários, o qual é composto por empresas de todas as cinco regiões do 

país – Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Vale ressaltar que de toda a 
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energia requerida no Brasil, somente 1,7% é gerado fora do SIN, ou seja, por 

pequenos sistemas isolados localizados basicamente na região amazônica 

(TIEPOLO, 2015). 

Até abril de 2017, o Brasil possuía 4.681 empreendimentos em operação, os 

quais totalizam 151.585.437 kW de potência instalada. Para os próximos anos, está 

prevista uma adição de 24.568.883 kW (ANEEL, 2017). 

A Figura 25 mostra a porcentagem das fontes de energia que estão em 

operação no Brasil. Nota-se que a energia elétrica proveniente de fontes hídricas é a 

predominante com aproximadamente 65,87%, seguida pelas fontes fósseis com 

17,41%. Apesar da geração de energia elétrica no Brasil continuar sendo gerado 

predominantemente por fontes hidrelétricas, nota-se o aumento gradual de outras 

fontes renováveis. A energia elétrica proveniente da geração fotovoltaica é 

responsável por 0,02% da potência instalada no país. 

 

Figura 25 – Potência instalada no Brasil (até abril 2017) 

   Fonte: Adaptado de ANEEL, 2017b 
 

Por sua vez, analisando a previsão de potência que será adicionada nos 

próximos anos no Brasil, tem-se na Figura 26, a contribuição que cada fonte de 

energia trará para a matriz energética do país. Está prevista a construção de 585 

empreendimentos, dentre esses estão contabilizados 90 empreendimentos de 

energia solar, totalizando 2.364.397 kW provenientes da geração fotovoltaica, o que 

corresponde a uma contribuição de 15,23% na potência total prevista a ser 

adicionada nos próximos anos (ANEEL, 2017b). 

 

(Solar) 
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Figura 26 – Potência prevista a ser adicionada nos próximos anos 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2017b 
 

A  Figura 27 revela um comparativo da geração elétrica em (GWh) dos anos 

2014 e 2015, no qual percebe-se um aumento significativo na geração solar. Esses 

dados foram divulgados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) do Brasil, no 

relatório de Balanço Energético Nacional 2016 – Relatório Síntese Ano base 2015. 

 

Figura 27 – Geração de energia elétrica (GWh/ano) 

Fonte: MME, 2016 

1 

(Nuclear) 
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2.11 RESOLUÇÕES NORMATIVAS DE INCENTIVO À INSERÇÃO DA ENERGIA 

SOLAR NA MATRIZ ENERGÉTICA DO BRASIL 

 

Conforme apresentado no capítulo 1, a projeção do consumo total de energia 

elétrica no Brasil no ano de 2050 será de aproximadamente 3,5 vezes maior do que 

o consumo do ano de 2010. Para tanto, existe o modelo de geração de energia 

elétrica de forma descentralizada, no qual a energia elétrica é produzida próxima ao 

ponto de consumo, e então se evitam as perdas que ocorrem no modelo tradicional 

composto pela geração, transmissão e por fim distribuição. Ou seja, esse modelo 

contribui para uma maior eficiência energética devido à redução das perdas. 

Em virtude disso, a geração descentralizada, em especial, a energia 

fotovoltaica surge como uma alternativa para suprir a crescente demanda energética 

do Brasil, e devido a isso, desde 2011 o governo brasileiro vem formulando algumas 

iniciativas a fim de incentivar esse mercado (GWEC, 2013). 

A primeira iniciativa foi a publicação da Chamada nº 13/2011 – Projeto 

estratégico “Arranjo técnicos e comerciais para inserção da geração solar fotovoltaica 

na matriz energética brasileira” da ANEEL. O intuito desse projeto foi possibilitar a 

proposição de arranjos técnicos e comerciais para projetos de geração de energia 

elétrica através da tecnologia solar fotovoltaica (TIEPOLO, 2015). 

Na sequência, em abril 2012 a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 

482/2012 que estabelece as condições gerais para o acesso de micro geração e mini 

geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, por meio do 

modelo de compensação de energia elétrica. Esse modelo permite aos 

consumidores trocar o excedente de energia gerada por créditos – em kWh - com a 

concessionária e dessa forma, pode consumi-los nos meses em que consumir mais 

energia do que o sistema produzir. 

De acordo com a ANEEL (2012a), 

“O sistema de compensação de energia é o sistema no qual a 

energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração 

distribuída ou minigeração distribuída é cedida, por meio de 

empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente 

compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma 

unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma 

titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados, 
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desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou 

Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda”. 

 

De acordo com ANEEL (2012a), “a potência instalada na micro ou mini 

geração distribuída participante do sistema de compensação de energia elétrica fica 

limitada à carga instalada, no caso da unidade consumidora do grupo B2, ou à 

demanda contratada, no caso de unidade consumidora do grupo A”. Além disso, os 

seguintes itens devem ser levados em conta para o sistema de compensação: 

i. A energia injetada na rede da concessionária poderá ser consumida 

pelo consumidor em um prazo de até 36 meses (posteriormente 

ampliado para 60 meses); 

ii. Na fatura do consumidor deverá ser cobrado no mínimo o valor 

referente ao custo de disponibilidade do sistema para o consumidor do 

Grupo B – consumidor residencial com tarifa monômia – ou da 

demanda contratada para o consumidor do Grupo A; 

iii. O consumo de energia elétrica ativa que será faturado é a diferença 

entre a energia consumida e a energia injetada, por posto tarifário, 

quando for o caso, sendo que a distribuidora deverá utilizar o excedente 

que não tenha sido compensado no ciclo de faturamento corrente para 

abater o consumo medido em meses subsequentes. 

Em dezembro de 2012, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 517, a 

qual altera a Resolução Normativa 482/2012 no que diz respeito às questões 

referentes ao sistema de compensação financeira e nos créditos de energia, ou seja, 

na parte contratual que envolve o consumidor e a concessionária de energia. Além 

disso, essa resolução cita a readequação dos medidores de energia elétrica, 

substituindo os tradicionais medidores mecânicos, por medidores eletrônicos, os 

quais medem a energia ativa consumida e a energia ativa injetada na rede de 

distribuição da concessionária (ANEEL 2012b). 

No final do ano de 2015, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 

687/2015 que altera a nº 482/2012. Em suma, a nova resolução facilita para as 

                                                 

 

2
  Grupo B é composto por unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, ao 

passo que o grupo A é composto por unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou 

superior a 2,3 kV (ANEEL, 2010). 
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pessoas e as empresas a produção de sua própria energia a partir de fontes 

renováveis. As principais alterações estão listadas abaixo: 

i. Ampliação da potência máxima de 1 MW para 5 MW; 

ii. Ampliação da duração dos créditos de energia elétrica de 36 meses 

para 60 meses; 

iii. Possibilidade de compensação de créditos de energia entre matrizes e 

filiais de grupos empresarias; 

iv. Redução dos prazos de tramitação dos pedidos junto às distribuidoras; 

v. Padronização dos formulários de pedido de acesso para todo o território 

nacional; 

vi. Submissão e acompanhamentos de novos pedidos pela internet a partir 

de 2017; 

vii. Sistemas de geração distribuída condominiais (pessoas físicas e 

jurídicas); 

viii. Estabelecimento das modalidades de autoconsumo remoto e geração 

compartilhada – abrindo as portas para a geração em terrenos 

afastados do local de consumo, porém na área da mesma distribuidora, 

e para os vizinhos que queiram participar do sistema de compensação 

de energia; 

ix. Microgeração distribuída refere-se a uma central geradora de energia 

elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW, enquanto que 

a minigeração distribuída diz respeito às centrais geradoras com 

potência instalada acima de 75 kW e menor ou igual à 5 MW, 

conectados na rede de distribuição (ANEEL, 2015). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DOS SFVCR INSTALADOS NO PARANÁ E EM 

CURITIBA 

 

De acordo com dados disponibilizados sobre micro e minigeração pela 

ANEEL, o estado do Paraná possui 810 SFVCR (dados até abril de 2017) instalados 

e em operação, como mostra a Figura 28. Tais sistemas totalizam um valor de 4,97 

MWp, sendo que 2,26 MWp estão instalados em residências. Ainda de acordo com 

esses dados, percebe-se que o ano de 2016 foi o que apresentou o maior número de 

conexões com a rede da concessionária, visto que 538 conexões foram realizadas 

neste ano. Vale a pena ressaltar que apenas nos quatro primeiros meses de 2017, já 

foram realizadas 145 conexões, totalizando 995,21 kWp instalados no Paraná nesse 

início de ano, como mostra a Figura 29 (ANEEL, 2016c) (URBANETZ et al, 2014b). 

 

 

Figura 28 - Unidades consumidoras SFVCR no Paraná – acumulado 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016c e URBANETZ et al, 2014b 
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Figura 29 - Potência SFVCR instalada no Paraná 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016c e URBANETZ et al, 2014b 
 

A Figura 30 mostra a divisão (em grupo A e B) dos SFVCR instalados no 

Paraná. Percebe-se que o grupo B é responsável por 96% dos sistemas instalados 

no estado do Paraná, correspondendo a uma potência total de 4,17 MWp, ao passo 

que o grupo A possui apenas 799,59 kWp instalados.  

 

 

Figura 30 – Divisão por grupo consumidores do estado do Paraná 

 Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016c 
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De acordo com ANELL (2010), o grupo A é composto por unidades 

consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ao passo que 

o grupo B é composto por unidades consumidoras com fornecimento em tensão 

inferior a 2,3 kV (ANEEL, 2010). 

A Figura 31 mostra a subdivisão do grupo B em residencial, comercial e 

outros, que engloba: iluminação pública, poder público e rural. Nota-se que o grupo B 

residencial predomina em relação às demais categorias do grupo B, pois ele possui 

596 SFVCR instalados, somando uma potência de 2,27 MWp, ao passo que o B 

comercial conta com 131 instalações resultando em 1,5 MWp de potência instalada. 

 

 

Figura 31 – Subdivisão do grupo B para o estado do Paraná 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016c 
 

A Figura 32 mostra a divisão dos SFVCR instalados no Paraná, de acordo 

com a faixa de potência de cada sistema.  
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Figura 32 – Divisão por potência dos SFVCR do estado do Paraná 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016c 
 

Observa-se que os sistemas com potências iguais ou inferiores a 5 kW são a 

grande maioria, com um total de 575 SFVCR representando 71% dos sistemas 

instalados. Isso pode ser explicado pela predominância dos sistemas residenciais 

instalados no estado. 

 Por sua vez, a cidade de Curitiba registrou, durante o período de 2011 até 

abril de 2017, um total de 170 SFVCR instalados e em operação na capital 

paranaense, como mostra a Figura 33. O ano com o maior número de conexões foi 

2016, totalizando 101 SFVCR instalados e em operação na capital (ANEEL, 2016c) 

(URBANETZ et al, 2014b). 
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Figura 33 - Unidades consumidoras SFVCR em Curitiba – acumulado 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016c e URBANETZ et al, 2014b 
 

É importante lembrar que Curitiba teve dois SFVCR instalados antes da 

resolução da ANEEL nº 482 ser publicada, são eles: SFVCR 2,1 kWp instalado no 

Escritório Verde da UTFPR (no final de 2011) e o SFVCR 8,64 kWp da ELCO 

Engenharia instalado na sede da empresa (no início de 2012). O sistema da ELCO 

foi o primeiro SFVCR a ser homologado pela COPEL no dia 02 de outubro de 2013 

(URBANETZ et al, 2014b). 

A Figura 34 mostra a evolução da potência instalada em Curitiba. Nota-se um 

aumento da potência acumulada de aproximadamente 3 vezes do ano de 2015 para 

2016. Além disso, os quatro meses de 2017 já somam 132,1 kWp de potência 

instalada, indicando que possivelmente esse ano superará a potência instalada dos 

anos anteriores. 
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Figura 34 – Potência SFVCR instalada em Curitiba 

     Fonte: Adaptado de  ANEEL, 2016c e URBANETZ et al, 2014b 
 

A Figura 35 mostra a divisão por grupo A e B dos SFVCR instalados em 

Curitiba. Nota-se que o grupo B é responsável por 94% dos sistemas instalados, 

correspondendo a uma potência instalada total de 678,91 kWp, ao passo que o 

grupo A possui 186,27 kWp instalados (ANEEL, 2016c). 

 

 

Figura 35 - Divisão por grupo consumidores em Curitiba 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016c 
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A Figura 36 mostra a subdivisão no grupo B em residencial, comercial e 

outros, que engloba: iluminação pública, poder público e rural. O grupo B residencial 

corresponde a 80% dos SFVCR instalados em Curitiba, com uma potência instalada 

total de 379,6 kWp, enquanto que o grupo B comercial tem 26 SFVCR instalados 

com potência total de 239,19 kWp. Por fim, o grupo B outros possui 7 sistemas 

instalados com potência total de 60,12 kWp (ANEEL, 2016c). 

 

 

Figura 36 - Subdivisão do grupo B para Curitiba 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016c 

 

A Figura 37 mostra a divisão dos SFVCR instalados em Curitiba, de acordo 

com a faixa de potência de cada sistema. Observa-se que os sistemas com 

potências inferiores a 5 kW são a grande maioria, com um total de 126 sistemas, 

representando 74% dos sistemas instalados na capital. Por sua vez, os sistemas 

com potências iguais ou superiores a 10kW são a minoria, correspondendo apenas a 

9%, com 15 sistemas instalados. Mais uma vez, evidencia-se a predonimância dos 

SFVCR instalados em residencias, comprovando a viabilidade da geração solar 

fotovoltaica distribuída como uma excelente estratégia para suprir a demanda 

energética nos grandes centros urbanos do país. Além disso, é possível perceber a 

crescente presença da geração fotovoltaica na matriz elétrica de Curitiba e do estado 

do Paraná. 

 



60 

 

 

Figura 37 - Divisão por potência dos SFVCR em Curitiba 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016c 

 

Dentre os 170 SFVCR instalados na cidade de Curitiba, foi possível colher as 

principais características (potência do sistema, potência do inversor, presença ou 

não de transformador nos inversores, tecnologia usada nos módulos fotovoltaicos e 

em alguns casos a inclinação do telhado no qual o sistema está instalado) de 41 

sistemas. Desse universo de 41 sistemas, 10 deles foram instalados pela empresa 

ELCO e os demais 31 sistemas foram instalados pela empresa SOLAR ENERGY. A 

Tabela 4 revela as principais características desses SFVCR. 

 

Tabela 4 – Características dos SFVCR instalados em Curitiba 

SFVCR 
POTÊNCIA 
SISTEMA 

(kWp) 
 TRAFO 

POTÊNCIA 
INVERSOR 

MÓDULOS 
INCLINAÇÃO 

PAINEL FV 

ELCO 1 8,64 COM 
3x3 kW 

(monofásico) 
Monocristalino 18° 

ELCO 2 19,20 SEM 
2x10 kW 
(trifásico) 

Policristalino 19° 

ELCO 3 10,00 SEM 
1x10 kW 
(trifásico) 

Policristalino 11° 

ELCOSUL 50,40 SEM 

2x20 kW 
(trifásico) + 

1x10 kW 
(trifásico) 

Policristalino 24° 
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Santuário 
Cristo Rei 

20,40 SEM 
2x10 kW 
(trifásico) 

Policristalino 28° 

Lar Junshin 10,20 SEM 
1x10 kW 
(trifásico) 

Policristalino 19° 

Residência 
Particular 

3,00 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino 17° 

Residência 
Particular 

3,00 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino 20° 

Residência 
Particular 

3,00 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino 18° 

UTFPR 
NEOVILLE 

10,20 SEM 
1x10 kW 
(trifásico)  

Policristalino 25° 

Grupo 
Boticário 

4,8 SEM 
     1 x 5kW 
 (monofásico) 

Policristalino - 

Senai PR 2,3 SEM 
 1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

3,36 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

6,86 SEM 
2x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,4 SEM 
 1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

3,36 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

UTFPR EV 2,1 COM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino 15° 

Residência 
Particular 

3,25 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

1,75 SEM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,25 SEM 
1x2kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

1,75 SEM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,25 SEM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

6,24 SEM 
2x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

4,5 SEM 
1x5 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,34 SEM 
1x 3kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,34 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

1,56 
 

SEM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,08 SEM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,34 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Tabela 4 - Continuação 
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Milenar 
Contabilidade 

2,34 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino 2,34 

Residência 
Particular 

1,75 SEM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

3,37 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

7,5 SEM 
3x 3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,4 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,08 SEM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,6 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

4,68 SEM 
2x3kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,08 SEM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,08 SEM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

3,12 SEM 
1x3 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Residência 
Particular 

2,08 SEM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino - 

Fonte: A autora 

 

A Figura 38 revela que dos 41 SFVCR instalados pelas empresas ELCO e 

SOLAR ENERGY em Curitiba, 31 deles possuem potência igual ou inferior a 5 kW, 

correspondendo a 75% dos sistemas. Por sua vez, 6 SFVCR possuem potências 

iguais ou superiores a 10 kW, representando 15% dos sistemas e por fim, apenas 4 

sistemas possuem potências intermediárias entre 5 e 10 kW, correspondendo a 10 % 

do total de SFVCR em questão. 

A Figura 39 revela que 95% dos SFVCR usam inversores que não possuem 

transformadores, visto que isso diminui as perdas energéticas no inversor e 

consequentemente, aumenta a eficiência energética do sistema. Além disso, os 

inversores sem transformador possuem componentes com tecnologia mais avançada 

e, são mais compactos do que os inversores com transformador. 

 Dessa forma, é possível afirmar que as principais características dos SFVCR 

instalados na capital paranaense são: pertencer ao grupo B residencial com 

potências de até 5 kW, utilizar células com tecnologia policristalino, utilizar inversores 

sem transformador e ser instalado seguindo à orientação dos respectivos telhados. 

Tabela 4 - Continuação 
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Figura 38 - Divisão por potência dos 41 SFVCR 

Fonte: A Autora 
 

 

 

Figura 39 – Presença ou ausência de transformador no inversor 

Fonte: A Autora 
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4 ESTUDO DE CASOS DE SFVCR INSTALADOS EM CURITIBA 

 

Com o intuito de caracterizar a produção de energia elétrica por meio de SFVCR 

na cidade de Curitiba, foram estudados os seguintes sistemas fotovoltaicos que 

estão conectados à rede elétrica, na capital paranaense: 

i. Sistema de 2,1 kWp - instalado no Escritório Verde (EV) da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e em operação desde dezembro de 

2011; 

ii. Sistema de 10,2 kWp - instalado na Sede NEOVILLE da UTFPR e em 

operação desde fevereiro de 2016; 

iii. Sistema de 8,64 kWp - pertencente à ELCO Engenharia e em operação desde 

2012; 

iv. Sistema de 50,4 kWp - pertencente à ELCOSUL e em operação desde Julho 

de 2015;  

v. Sistema de 3 kWp – instalado em uma residência particular no bairro Santo 

Inácio e, em operação desde final de janeiro de 2016; 

vi. Sistema de 3 kWp – instalado em uma residência particular no bairro Vila 

Guaíra e, em operação desde final de dezembro de 2015. 

 

Dentre os seis sistemas estudados têm-se: dois SFVCR instalados em 

universidades, dois sistemas instalados em empresas e dois sistemas instalados em 

residências particulares. O objetivo de analisar sistemas instalados em diferentes 

tipos de edificações: residências, universidades e empresas, é levantar a eficiência 

de cada SFVCR e mostrar como a geração distribuída pode ser inserida nos diversos 

grupos da sociedade. Além disso, esses SFVCR foram escolhidos por possuírem 

características semelhantes, as quais serão ressaltadas e comparadas nos próximos 

tópicos desse trabalho. 

Todos esses sistemas utilizam a energia fotovoltaica para prover energia às 

edificações, em conjunto com o sistema elétrico da concessionária, visto que os 

sistemas são conectados à rede elétrica. Dessa forma, quando há incidência solar 

sobre o painel fotovoltaico, há geração de energia elétrica e esta é disponibilizada 

diretamente na rede elétrica do próprio consumidor. No caso da energia fotogerada 

ser superior à consumida, a mesma é enviada à rede elétrica para ser consumida 

nas edificações adjacentes, porém nos momentos de pouco ou nenhuma incidência 
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solar, a concessionária é quem supre a demanda do consumidor (URBANETZ et al, 

2016). 

É interessante ressaltar que para um SFVCR instalado na cidade de Curitiba, o 

ideal seria que este fosse implantado com orientação norte geográfico e inclinação 

igual à latitude, ou seja, aproximadamente 25º, pois com essas especificações é 

possível maximizar a incidência de irradiação nos módulos fotovoltaicos e, 

consequentemente, aumentar a geração de energia elétrica, durante o ano. 

 

4.1 SISTEMA EV 

 

O SFVCR instalado na cobertura do Escritório Verde (EV) da UTFPR ocupa uma 

área de 15m² e tem uma potência instalada de 2,1kWp, composto por 10 módulos 

KYOCERA de tecnologia de silício policristalino, modelo KD210GX-LP ligados em 

série e um inversor monofásico em 220V de 2kW de potência nominal 

(PVPOWERED modelo PVP2000). Os módulos estão instalados com inclinação de 

aproximadamente 15º e desvio azimutal em relação ao norte de 22º oeste, sendo 

assim, condições diferentes das ideais de geração de energia elétrica (URBANETZ 

et al., 2013). 

Esse sistema está em operação ininterrupta desde 14 de dezembro de 2011 e 

é considerado como o primeiro SFVCR instalado no estado do Paraná, antes da 

resolução nº 482/2012 da ANEEL. As únicas manutenções pelas quais o SFVCR 

passou, foram três limpezas nos módulos fotovoltaicos realizadas respectivamente 

nas datas: 31/08/2013, 26/09/2015 e 01/09/2016. A Figura 40 ilustra o painel 

fotovoltaico e o inversor do SFVCR (ESCRITÓRIO VERDE, 2016) (ARAUJO et al, 

2016). 

 Figura 40 –  Vista dos módulos fotovoltaicos e do inversor  

Fonte: URBANETZ et al., 2013 
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4.2 SISTEMA NEOVILLE 

 

O SFVCR instalado na sede NEOVILLE do campus Curitiba da UTFPR foi 

doação da empresa ELCO Engenharia. Tal sistema está em operação desde 

fevereiro de 2016. O sistema possui potência instalada de 10,2 kWp e utiliza um 

inversor (modelo CPS SCA 10KTL-DO) trifásico sem transformador em 380 V de alto 

rendimento, com eficiência de 98% (CHINT POWER SYSTEMS, 2016). 

Além disso, o sistema é constituído por 2 conjuntos de 17 módulos 

fotovoltaicos, modelo ELCO-A300P, ligados em série, totalizando assim, 34 módulos 

de silício policristalino de 300 Wp cada. Os conjuntos ocupam uma área de 

aproximadamente 68m², instalados sobre a cobertura da edificação, nas condições 

ótimas (orientado para o norte geográfico e com inclinação igual à latitude de 

Curitiba), como mostra a Figura 41. 

 

 

Figura 41 – Vista dos módulos e do inversor da UTFPR 

Fonte: Acervo da Autora 

 

O sistema de microgeração está localizado na Rua Pedro Gusso, nº 2635, 

Cidade Industrial, Curitiba. Com relação à alocação dos módulos fotovoltaicos, 

respeitou-se orientação de acordo com as coordenadas geográficas de latitude: 

25°30'19,9"S, longitude: 49°19'08,3"W, e estes foram integralmente instalados sobre 

o telhado de um dos blocos da UTFPR, com inclinação de 25º e orientadas para o 

norte geográfico com desvio azimutal de 0º, alcançando assim, as condições ótimas 

de instalação.  

Por sua vez, a estrutura metálica utilizada para a fixação dos módulos 

fotovoltaicos na cobertura do prédio, utiliza aço galvanizado fixado na estrutura 

metálica interna do telhado conforme a   Figura 42 para garantir fixação e resistência 
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contra possíveis cargas de vento. O serviço de instalação foi executado pela 

empresa PROSUPORT (URBANETZ et al, 2016). 

 

 

   Figura 42 – Estrutura metálica e detalhe da fixação dos módulos 

         Fonte: Acervo da Autora 
 

4.3 SISTEMA ELCO 

 

O sistema da ELCO, possui potência de 8,64 kWp e ocupa uma área de 

52m² na cobertura da edificação. O SFVCR é composto por 36 módulos Bosch de 

tecnologia de silício monocristalino, modelo C-SiM60EU30117, que estão instalados 

na cobertura de uma das edificações da empresa, acompanhando a inclinação e 

orientação do telhado, 20º de inclinação e orientação com desvio azimutal, em 

relação ao norte geográfico, de 32º oeste, diferentemente das condições ideais de 

geração de energia elétrica. 

Por sua vez, esse sistema emprega três inversores Xantrex monofásicos de 

3kW cada um, modelo GT 3.3, onde cada inversor está conectado a 12 módulos 

fotovoltaicos em série de 240 Wp cada. 

Tal SFVCR foi o primeiro sistema a ser homologado pela concessionária 

COPEL, após a resolução ANEEL nº 482/2012, no estado do Paraná. Esse SFVCR 

começou a operar em 2012, porém o processo de homologação finalizou-se somente 

em outubro de 2013, data na qual o sistema foi considerado apto a operar 

normalmente na categoria de micro geração, enquadrando-se no modelo de 

compensação de energia (URBANETZ et al., 2014a). A  Figura 43 mostra os módulos 

instalados sobre o telhado da edificação. 
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Figura 43 – Vista dos módulos fotovoltaicos 

Fonte: ELCO SOLAR, 2016a 

 

4.4 SISTEMA ELCOSUL 

 

O sistema de 50,4 kWp – ELCOSUL está em operação desde junho de 2015. 

O sistema de potência instalada de 50,4 kWp é composto por 168 módulos que estão 

instalados sobre o telhado da edificação, com desvio azimutal em relação ao norte 

geográfico de 25º oeste e, inclinação de 24º. A Figura 44 mostra os módulos 

instalados sobre o telhado da edificação.  

Esse sistema emprega três inversores, que estão conectados da seguinte 

forma: 

 Inversor 1 – potência de 20 kW está conectado em 2 strings de 16 módulos + 

2 strings de 17 módulos 

 Inversor 2 – potência de 20 kW está conectado em 2 strings de 16 módulos + 

2 strings de 17 módulos 

 Inversor 3 – potência de 10 kW está conectado em 2 strings de 18 módulos 

(ELCO SOLAR, 2016b) 
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Figura 44 – Vista dos módulos fotovoltaicos da ELCOSUL 

     Fonte: ELCO SOLAR, 2016b 
 

4.5 SISTEMA RESIDENCIAL 1 

 

O sistema residencial 1 está instalado no telhado de uma residência particular, 

no bairro Santo Inácio e, está em operação desde final de janeiro de 2016. O 

sistema de potência instalada de 3 kWp é composto por 10 módulos de silício 

policristalino, modelo ELCO A300-P, que estão instalados sobre o telhado da 

residência, com orientação de 2º leste e inclinação de 22º. Por sua vez, esse 

sistema emprega um inversor modelo SE-TL3kA monofásico, sem transformador, 

como mostra a Figura 45. 

 

 

Figura 45 - Inversor instalado no residencial 1 

Fonte: Acervo da Autora 
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Por sua vez, a Figura 46 mostra os módulos instalados sobre o telhado da 

residência particular. 

 

Figura 46 - Vista dos módulos fotovoltaicos instalados no residencial 1 

Fonte: Acervo da Autora 
 

 

4.6 SISTEMA RESIDENCIAL 2 

 

O sistema residencial 2 está instalado no telhado de uma residência particular, 

no bairro Vila Guaíra e, está em operação desde final de 2015. O sistema de 

potência instalada de 3 kWp é composto por 10 módulos de silício policristalino, 

modelo ELCO A300-P, que estão instalados sobre o telhado da residência, 

ocupando uma área de 20 m² e, com orientação 23º oeste e inclinação de 18º. Por 

sua vez, esse sistema emprega um inversor modelo SE-TL3kA monofásico, sem 

transformador. Esse sistema residencial 2 possui exatamente as mesmas 

especificidades de potência instalada, tipo de módulos e modelo de inversor 

empregado que o sistema residencial 1. As únicas diferenças consistem na 

orientação do painel, em relação no norte geográfico (desvio azimutal) e, no ângulo 

de inclinação do painel fotovoltaico. A Figura 47 mostra os módulos instalados 

sobre o telhado da edificação. 
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Figura 47 - Vista dos módulos fotovoltaicos instalados no residencial 2 

Fonte: Acervo da Autora 
 

 

4.7 ÍNDICES DE MÉRITO 

 

Com o intuito de definir e comparar a eficiência global de um sistema 

fotovoltaico conectado à rede elétrica, com outros SFVCR localizados em lugares 

distintos e com diferentes potências nominais, no que diz respeito ao aproveitamento 

da radiação solar e a produção de energia elétrica, usam-se os três parâmetros 

seguintes: produtividade (yield), taxa de desempenho (performance ratio) e fator de 

capacidade. Tais parâmetros são obtidos a partir dos valores de energia gerada pelo 

sistema e pelos valores de irradiação incidente no painel fotovoltaico (URBANETZ et 

al, 2014a) (BENEDITO, 2009). 

Sendo assim, a análise dos índices de mérito de cada sistema fotovoltaico 

permite a correta comparação entre sistemas configurados com diferentes 

tecnologias e instalados nas mais diversas localidades. Dessa forma, torna-se 

possível avaliar se cada sistema está operando de modo a maximizar a sua 

eficiência (OLIVEIRA, 2002) (BENEDITO, 2009). 

 

 Produtividade ou Yield 

É a relação entre a energia gerada (kWh) e a potência fotovoltaica instalada 

(kWp), normalmente vinculado a um ano de operação, conhecido como yield anual, 
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porém pode ser também considerado o yield mensal. A Equação (1) apresenta a 

grandeza em questão. 

 

 

                                  (1) 

 

 Taxa de Desempenho ou Performance Ratio 

É a relação entre a produtividade (kWh/kWp) e a quantidade de horas de sol a 

1000 W/m² (h) incidentes no painel FV, normalmente vinculada a um ano de 

operação – performance ratio anual, porém, pode ser também considerada a 

performance ratio mensal. Essa grandeza é expressa em porcentagem (%). A 

Equação (2) apresenta a grandeza em questão. 

 

                                 (2) 

 

 Fator de Capacidade 

É sua capacidade real de gerar energia em função da energia que ele geraria 

se operasse em potência nominal durante 24 horas por dia. Essa grandeza é 

expressa em porcentagem (%). A Equação (3) apresenta a grandeza em questão 

(URBANETZ et al, 2012). 

    

                                                     (3) 

 

4.7.1 Índices de Mérito do Sistema EV 

A análise do desempenho do SFVCR do Escritório Verde é feita com base nos 

valores de energia gerada durante os cinco anos de operação do sistema e com os 

valores de irradiação incidentes no painel fotovoltaico.  

A geração de energia elétrica é proporcional à irradiação incidente no painel 

fotovoltaico, onde nos meses de verão – maior incidência solar – há maior geração 

de energia elétrica e nos meses de inverno – menor incidência solar – há menor 

geração (URBANETZ et al, 2014a). A Figura 48 mostra os dados de energia gerada 
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pelo EV, desde que esse entrou em operação. Durante esses cinco anos de 

funcionamento, o sistema gerou mais de 11,6 MWh de energia. 

 

 

Figura 48 – Valores de geração de energia elétrica do EV 

Fonte: A Autora 
 

 Com o intuito de encontrar o valor da irradiação incidente no painel 

fotovoltaico do Escritório Verde, utilizou-se como base de cálculo de irradiação, o 

valor disponibilizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) através da 

estação A807, onde existe um piranômetro no plano horizontal. Tal estação está 

localizada no Centro Politécnico, no bairro Jardim das Américas, na cidade de 

Curitiba (URBANETZ et al, 2014a). 

Entretanto, o piranômetro do INMET está instalado na posição horizontal e é 

necessário calcular o valor da irradiação que efetivamente incide no painel 

fotovoltaico do Escritório Verde, no plano inclinado. Para tanto, utiliza-se o programa 

RADIASOL, programa esse disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). A Figura 49 mostra a tela inicial do programa. Esse programa 

permite a partir da inserção dos valores de irradiação no plano horizontal, identificar 

os valores de irradiação para qualquer plano, independentemente da inclinação e do 

desvio azimutal em relação ao norte (UFRGS, 2012).  
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Figura 49 – Tela incial do programa Radiasol 

Fonte: UFRGS, 2012 
  

A Figura 50 apresenta os valores de irradiação diária média no plano 

horizontal, valores esses que foram disponibilizados pelo INMET.  

 

 
Figura 50 – Irradiação diária média plano horizontal fornecida pela estação A807 do 

INMET (kWh/m².dia) 

Fonte: A Autora 
 

Em posse desses valores, foram criadas as estações - para o período de 2012 

a 2016 - EV_UTFPR_2012, EV_UTFPR_2013, EV_UTFPR_2014, EV_UTFPR_2015 

e EV_UTFPR_2016, no programa RADIASOL, da UFRGS. A Figura 51 apresenta a 

tela da EV_UTFPR_2016, na qual foram editados os valores de irradiação, para o 
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ano de 2016, no plano horizontal para a posição geográfica (-25,440418, -49,268610) 

onde o painel fotovoltaico está instalado.  

 

Figura 51 – Tela de entrada dos dados de irradiação do plano horizontal 

Fonte: Acervo da Autora 
 

Ajustando-se a inclinação de 15º e o desvio azimutal de 22º oeste, obtém-se o 

gráfico da irradiação diária média ao longo do ano no painel fotovoltaico do Escritório 

Verde, como mostra na Figura 52 e, também, os valores de irradiação, os quais são 

apresentados na Tabela 5. Lembrando que essa operação foi realizada para todos 

os anos em que o sistema esteve operando. 

 

 

Figura 52 – Tela do RADIASOL com a irradiação diária média do EV 

Fonte: Acervo da Autora 
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Tabela 5 - Dados de irradição mensal do EV, no plano inclinado (kWh/m².dia) 

IRRADIAÇÃO DIÁRIA MÉDIA NO PLANO INCLINADO (kWh/m².dia) 

Mês 2012 2013 2014 2015 2016 

Janeiro 5,62 5,12 6,09 5,94 5,38 

Fevereiro 5,26 4,73 5,37 4,87 4,64 

Março 5,54 3,89 4,50 4,13 4,53 

Abril 3,99 4,47 3,28 3,93 4,99 

Maio 2,98 3,34 3,22 3,00 2,78 

Junho 2,30 2,59 2,85 3,31 2,85 

Julho 3,09 3,27 2,85 3,38 3,69 

Agosto 4,75 3,96 4,62 4,75 3,82 

Setembro 4,92 3,85 4,62 4,27  5,32 

Outubro 4,79 5,22 5,99 3,78  4,20 

Novembro 5,22 4,83 5,27 4,18  5,09 

Dezembro 5,42 5,52 5,26 5,03  4,81 

Fonte: A Autora 

 

 Produtividade 

A Tabela 6 mostra os valores de produtividade mensais e anuais para o 

SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

 

Tabela 6 – Produtividade do EV (kWh/kWp) 

PRODUTIVIDADE EV (kWh/kWp) 

Mês 2012 2013 2014 2015 2016 

Janeiro  130,00 107,14 144,76 118,57 120,95 

Fevereiro 114,29 89,52 132,38 90,48 96,67 

Março 129,52 83,33 91,90 87,62 101,43 

Abril 89,05 88,10 71,90 80,95 106,19 

Maio 65,24 70,00 70,95 64,29 62,38 

Junho 53,33 53,33 63,81 68,57 71,43 

Julho 75,24 68,57 70,48 61,90 85,24 

Agosto 93,33 80,95 93,81 90,00 86,19 

Setembro 100,48 87,62 86,19 85,71 122,86 

Outubro 98,10 122,86 116,19 87,14  95,71 

Novembro 103,81 102,86 102,38 78,57 116,19 

Dezembro 111,43 96,19 105,24 101,43  111,43 

Anual 1.163,81 1.050,48 1.150,00 1.015,24 1.176,67 

Fonte: A Autora 
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 Taxa de Desempenho 

A Tabela 7 mostra as porcentagens da taxa de desempenho mensais e anuais 

para o SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

Tabela 7 – Taxa de Desempenho do EV (%) 

TAXA DE DESEMPENHO EV (%) 

Mês 2012 2013 2014 2015 2016 

Janeiro  74,59% 67,54% 76,74% 64,41% 72,52% 

Fevereiro 74,89% 67,58% 87,99% 66,35% 71,84% 

Março 75,46% 69,12% 65,94% 68,39% 72,23% 

Abril 74,32% 65,74% 73,01% 68,59% 70,94% 

Maio 70,52% 67,57% 71,15% 69,22% 72,38% 

Junho 77,29% 68,53% 74,68% 69,01% 83,54% 

Julho 78,62% 67,64% 79,77% 59,08% 74,52% 

Agosto 63,40% 65,88% 65,47% 61,13% 72,78% 

Setembro 68,11% 75,84% 62,20% 66,91% 76,98% 

Outubro 66,13% 75,92% 62,57% 74,43%  73,51% 

Novembro 66,24% 70,93% 64,72% 62,66% 76,09% 

Dezembro 66,33% 56,26% 64,55% 65,05%  74,73% 

Anual 71,33% 68,21% 70,73% 66,27% 74,34% 

Fonte: A Autora 
 

 Fator de Capacidade 

A Tabela 8 revela as porcentagens do fator de capacidade mensais e anuais 

para o SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

 

Tabela 8 – Fator de Capacidade do EV (%) 

FATOR DE CAPACIDADE EV (%) 

Mês 2012 2013 2014 2015 2016 

Janeiro  17,47% 14,40% 19,46% 15,94% 16,26% 

Fevereiro 16,42% 13,32% 19,70% 13,46% 13,89% 

Março 17,41% 11,20% 12,35% 11,78% 13,63% 

Abril 12,37% 12,24% 9,99% 11,24% 14,75% 

Maio 8,77% 9,41% 9,54% 8,64% 8,38% 

Junho 7,41% 7,41% 8,86% 9,52% 9,92% 

Julho 10,11% 9,22% 9,47% 8,32% 11,46% 

Agosto 12,54% 10,88% 12,61% 12,10% 11,58% 

Setembro 13,96% 12,17% 11,97% 11,90% 17,06% 

Outubro 13,18% 16,51% 15,62% 11,71% 12,86%  

Novembro 14,42% 14,29% 14,22% 10,91% 16,14% 

Dezembro 14,98% 12,93% 14,14% 13,63% 14,98%  

Anual 13,25% 12,00% 13,16% 11,60%  13,41% 

Fonte: A Autora 
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4.7.2 Índices de Mérito do Sistema NEOVILLE 

 

A Figura 53 mostra os dados de energia gerada pelo sistema, desde que esse 

entrou em operação, no final de fevereiro de 2016. A geração de energia elétrica total 

do ano de 2016 foi de 10.567,3 kWh, ou seja, aproximadamente 10,6 MWh. 

 

 

Figura 53 - Valores de geração de energia elétrica do Sistema NEOVILLE 

Fonte: A Autora 
 
 

De forma análoga aos cálculos realizados para o sistema do EV, calculou-se o 

valor da irradiação incidente no painel com base nos dados disponibilizados pelo 

INMET (valores apresentados na Figura 50) e, utilizou-se o programa RADIASOL 

para encontrar o valor da irradiação no plano inclinado. 

 Esse sistema encontra-se inclinado a 25º e orientado para o norte geográfico, 

ou seja, sem desvio azimutal. Em posse dessas informações, ajustou-se a inclinação 

para 25º no programa RADIASOL e obteve-se a irradiação diária média ao longo do 

ano no painel fotovoltaico do sistema em questão. A Tabela 9 mostra esses valores 

de irradiação. 
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Tabela 9 - Irradiação diária média no plano inclinado sistema NEOVILLE 

(kWh/m².dia) 

IRRADIAÇÃO DIÁRIA MÉDIA NO PLANO 
INCLINADO (kWh/m².dia) 

Mês 2016 

Janeiro 5,25 

Fevereiro 4,59 

Março 4,55 

Abril 5,20 

Maio 2,86 

Junho 2,99 

Julho 3,94 

Agosto 3,96 

Setembro 5,44 

Outubro 4,17 

Novembro 4,98 

Dezembro 4,70 

Fonte: A Autora 
 

 Produtividade  

A Tabela 10 mostra os valores de produtividade mensais e anuais para o 

SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

 

Tabela 10 – Produtividade do Sistema NEOVILLE (kWh/kWp) 

PRODUTIVIDADE NEOVILLE (kWh/kWp) 

Mês 2016 

Janeiro --- 
Fevereiro --- 

Março 107,92 
Abril 130,32 
Maio 78,66 
Junho 90,10 
Julho 108,45 

Agosto 76,03 
Setembro 123,88 
Outubro 96,00 

Novembro 113,57 
Dezembro 106,15 

Anual* 1.243,21 

Fonte: A Autora  
*Como o SFVCR não obteve resultados de produtividade para os meses de janeiro e 
fevereiro, visto que o sistema estava em processo de instalação, foi realizado um cálculo de 
extrapolação, com o intuito de estimar o valor médio anual da produtividade do sistema em 
questão. Ou seja, se em 10 meses obteve-se um valor de 1.036, 01 kWh/kWp então em 12 
meses obter-se-ia 1.243,21 kWh/kWp. 
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 Taxa de Desempenho 

A Tabela 11 mostra as taxas de desempenho mensais e anuais para o SFVCR 

desde que o mesmo entrou em operação. 

Tabela 11 – Taxa de Desempenho do Sistema NEOVILLE (%) 

TAXA DE DESEMPENHO NEOVILLE (%) 

Mês 2016 

Janeiro --- 
Fevereiro --- 

Março 76,51% 
Abril 83,54% 
Maio 88,72% 
Junho 100,44%** 
Julho 88,79% 

Agosto 61,93% 
Setembro 75,91% 
Outubro 74,26% 

Novembro 76,02% 
Dezembro 72,85% 

Anual * 79,90% 

Fonte: A Autora 
 *Média realizada dos meses de março a dezembro. 
** Possivelmente, haviam nuvens próximas a região onde está instalado o piranômetro do INMET em 
Curitiba, reduzindo assim, a irradiância medida. Ao passo, que tais nuvens não estavam interferindo o 
SFVCR NEOVILLE, e dessa forma, o cálculo da taxa de desempenho superou o valor de 100%. 
Evidencia-se a limitação do método para alguns meses, porém o valor anual está dentro do esperado. 

 

 Fator de Capacidade 

A Tabela 12 mostra os fatores de capacidades mensais e anuais para o 

SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

Tabela 12 – Fator de Capacidade do Sistema NEOVILLE (%) 

FATOR DE CAPACIDADE NEOVILLE (%) 

Mês 2016 

Janeiro --- 
Fevereiro --- 

Março 14,51% 

Abril 18,10% 
Maio 10,57% 
Junho 12,51% 

Julho 14,58% 
Agosto 10,22% 

Setembro 17,21% 
Outubro 12,90% 

Novembro 15,77% 
Dezembro 14,27% 

Anual* 14,06% 

Fonte: A Autora  
*Média realizada dos meses de março a dezembro. 
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4.7.3 Índices de Mérito do Sistema ELCO 

  

A Figura 54 mostra os dados de energia gerada pelo sistema, desde que esse 

entrou em operação, em início de 2013. 

 

Figura 54 - Valores de geração de energia elétrica do Sistema ELCO 

Fonte: A Autora 
 

 De forma análoga aos cálculos realizados para os demais SFVCR, calculou-se 

o valor da irradiação incidente no painel com base nos dados disponibilizados pelo 

INMET e, utilizou-se o programa RADIASOL para encontrar o valor da irradiação no 

plano inclinado, como mostra a Tabela 13. Tal sistema encontra-se inclinado a 20º e 

com desvio azimutal de 32º oeste. 

 

Tabela 13 - Dados de irradição mensal do Sistema ELCO, no plano inclinado 

(kWh/m².dia) 

IRRADIAÇÃO DIÁRIA MÉDIA PLANO INCLINADO (kWh/m².dia) 

  2013 2014 2015 2016 

Janeiro 5,07 6,02 5,87 5,33 
Fevereiro 4,70 5,34 4,84 4,61 

Março 3,88 4,49 4,13 4,52 
Abril 4,50 3,29 3,96 5,03 
Maio 3,37 3,25 3,02 2,78 
Junho 2,62 2,88 3,36 2,88 
Julho 3,31 3,42 3,08 3,75 

Agosto 3,99 4,67 4,80 3,84 
Setembro 3,86 4,63 4,28 5,34 
Outubro 5,20 5,96 3,77 4,18  

Novembro 4,80 5,23 4,15 5,05 
Dezembro 5,45 5,21 4,99 4,77 

Fonte: A Autora 
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 Produtividade 

A Tabela 14 tem os dados do SFVCR desde que esse entrou em operação. 

 

Tabela 14 - Produtividade do Sistema ELCO (kWh/kWp) 

PRODUTIVIDADE ELCO (kWh/kWp) 

Mês 2013 2014 2015 2016 

Janeiro  82,75 111,80 123,40 117,61 
Fevereiro 62,21 108,45 94,93 98,29 

Março 68,47 87,47 94,89 105,10 
Abril 108,60 80,72 91,85 124,49 
Maio 90,64 83,27 84,46 62,05 
Junho 66,69 78,18 91,30 81,27 
Julho 86,56 82,19 83,99 103,40 

Agosto 95,17 112,88 120,26 104,48 
Setembro 90,11 89,26 101,45 129,13 
Outubro 116,16 119,54 88,54 102,66 

Novembro 95,27 110,23 77,63 115,63 
Dezembro 90,64 110,69 117,83 110,19 

Anual 1.053,40 1.174,68 1.170,54 1.254,29 

Fonte: A Autora 
 
 
 Taxa de Desempenho 

A Tabela 15 mostra as porcentagens das taxas de desempenho mensais e 

anuais para o SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

 

Tabela 15 - Taxa de Desempenho do Sistema ELCO (%) 

TAXA DE DESEMPENHO ELCO (%) 

Mês 2013 2014 2015 2016 

Janeiro  52,70 % 59,96 % 67,81 % 71,12 % 
Fevereiro 47,24 % 72,58 % 70,02 % 73,52 % 

Março 56,87 % 62,84 % 74,17 % 75,00 % 
Abril 80,45 % 81,74 % 77,42 % 82,50 % 
Maio 86,66 % 82,76 % 90,25 % 72,00 % 
Junho 84,97 % 90,49 % 90,55 % 94,06 % 
Julho 84, 36 % 77,50 % 87,85 % 88,95 % 

Agosto 76, 87 % 77,95 % 80,77 % 87,77 % 
Setembro 77,92 % 64,23 % 79,04 % 80,61 % 
Outubro 72,11 % 64,72 % 75,82 % 79,23 % 

Novembro 66,15 % 70,23 % 62,30 % 76,32 % 
Dezembro 53,58 % 68,56% 76,25 % 74,52 % 

Anual 69,99 % 72,80 % 77,69 % 80,61 % 

Fonte: A Autora 
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 Fator de Capacidade 

A Tabela 16 mostra os fatores de capacidades mensais e anuais para o 

SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

 

Tabela 16 - Fator de Capacidade do Sistema ELCO (%) 

FATOR DE CAPACIDADE ELCO (%) 

Mês 2013 2014 2015 2016 

Janeiro  11,14 % 15,03 % 16,59 % 15,81 % 
Fevereiro 9,26 % 16,14 % 14,13 % 14,12 % 

Março 9,20 % 11,76 % 12,75 % 14,13 % 
Abril 15,08 % 11,21 % 12,76 % 17,29 % 
Maio 12,18 % 11,19 % 11,35 % 8,34 % 
Junho 9,26 % 10,86 % 12,68 % 11,29 % 
Julho 11,63 % 11,05 % 11,29 % 13,90 % 

Agosto 12,79 % 15,17 % 16,16 % 14,04 % 
Setembro 12,52 % 12,40 % 14,09 % 17,93 % 
Outubro 15,61 % 16,07 % 11,90 % 13,80 % 

Novembro 13,23 % 15,31 % 10,78 % 16,06 % 
Dezembro 12,18 % 14,88 % 15,84% 14,81 % 

Anual 12,01 % 13,42 % 13,36 % 14,29 % 

Fonte: A Autora 
 

4.7.4 Índices de Mérito do Sistema ELCOSUL 

 

A Figura 55 mostra os dados de energia gerada pelo sistema, desde que esse 

entrou em operação na metade do ano de 2015. 

 

Figura 55 - Valores de geração de energia elétrica do Sistema ELCOSUL 

Fonte: A Autora 
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 De forma análoga aos cálculos realizados para os demais SFVCR, calculou-se 

o valor da irradiação incidente no painel com base nos dados disponibilizados pelo 

INMET e, utilizou-se o programa RADIASOL para encontrar o valor da irradiação no 

plano inclinado, como mostra a Tabela 17. Tal sistema encontra-se instalado com 

inclinação de 24º e com desvio azimutal de 25º oeste. 

 

Tabela 17 - Irradiação diária média no plano inclinado ELCOSUL (kWh/m².dia) 

IRRADIAÇÃO MÉDIA PLANO INCLINADO ELCOSUL 
(kWh/m².dia) 

Mês 2015 2016 

Janeiro --- 5,25 
Fevereiro --- 4,59 

Março --- 4,52 
Abril --- 5,12 
Maio --- 2,83 
Junho --- 2,94 
Julho 3,15 3,85 

Agosto 4,92 3,90 
Setembro 4,30 5,39 
Outubro 3,75 4,17 

Novembro 4,12 5,00 
Dezembro 4,93 4,70 

Fonte: A Autora  
 
 Produtividade  

A Tabela 18 mostra os valores de produtividade mensais e anuais para o 

SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

 

Tabela 18 - Produtividade do Sistema ELCOSUL (kWh/kWp) 

PRODUTIVIDADE ELCOSUL (kWh/kWp) 

Mês 2015 2016 

Janeiro --- 93,59 
Fevereiro --- 114,24 

Março --- 93,06 
Abril --- 101,80 
Maio --- 104,00 
Junho --- 82,80 
Julho 54,38 80,21 

Agosto 94,32 92,12 
Setembro 95,68 117,39 
Outubro 105,53 87,19 

Novembro 72,82 80,93 
Dezembro 60,73 89,25 

Anual 483,47 1.136,58 

Fonte: A Autora 
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 Taxa de Desempenho 

A Tabela 16 mostra os fatores de capacidades mensais e anuais para o 

SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

Tabela 19 - Taxa de Desempenho do Sistema ELCOSUL (%) 

TAXA DE DESEMPENHO ELCOSUL (%) 

Mês 2015 2016 

Janeiro --- 57,50% 
Fevereiro --- 85,83% 

Março --- 66,41% 
Abril --- 66,28% 
Maio --- 118,54%* 
Junho --- 93,87% 
Julho 55,78%  67,21% 

Agosto 61,86% 76,19% 
Setembro 74,19% 72,60% 
Outubro 90,68% 67,45% 

Novembro 58,86% 53,95% 
Dezembro 39,74% 61,26% 

Anual 63,52% 73,92% 

Fonte: A Autora 
* Possivelmente, haviam nuvens próximas a região onde está instalado o piranômetro do INMET em 
Curitiba, reduzindo assim, a irradiância medida. Ao passo, que tais nuvens não estavam interferindo o 
SFVCR ELCOSUL, e dessa forma, o cálculo da taxa de desempenho superou o valor de 100%. Então, 
evidencia-se a limitação do método para alguns meses, porém o valor anual está dentro do esperado. 
 

 Fator de Capacidade 

A Tabela 20 mostra os fatores de capacidades mensais e anuais para o 

SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

 

Tabela 20 - Fator de Capacidade do Sistema ELCOSUL (%) 

FATOR DE CAPACIDADE ELCOSUL (%) 

Mês 2015 2016 

Janeiro --- 12,58% 
Fevereiro --- 16,41% 

Março --- 12,51% 
Abril --- 14,14% 
Maio --- 13,98% 
Junho --- 11,50% 
Julho 7,31% 10,78% 

Agosto 12,68% 12,38% 
Setembro 13,29% 16,30% 
Outubro 14,18% 11,72% 

Novembro 10,11% 11,24% 
Dezembro 8,16% 12,00% 

Anual 10,96% 12,96% 

Fonte: A Autora 
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4.7.5  Índices de Mérito do Sistema RESIDENCIAL 1 

 

A Figura 56 mostra os dados de energia gerada pelo sistema, desde que esse 

entrou em operação no final de janeiro de 2016. 

 

 

Figura 56 - Valores de geração de energia elétrica do residencial 1 

Fonte: A Autora 
 

De forma análoga aos cálculos realizados para os demais SFVCR, calculou-se 

o valor da irradiação incidente no painel com base nos dados disponibilizados pelo 

INMET e, utilizou-se o programa RADIASOL para encontrar o valor da irradiação no 

plano inclinado, como mostra a Tabela 21. Tal sistema encontra-se instalado com 

inclinação de 22º e com desvio azimutal de 2º leste. 

 

Tabela 21 -  Irradiação diária média no plano inclinado do residencial 1 (kWh/m².dia) 

IRRADIAÇÃO PLANO INCLINADO (kWh/m².dia) 

Mês 2016 

Janeiro 5,30 
Fevereiro 4,61 

Março 4,55 
Abril 5,16 
Maio 2,85 
Junho 2,96 
Julho 3,88 

Agosto 3,93 
Setembro 5,43 
Outubro 4,19 

Novembro 5,01 
Dezembro 4,74 

Fonte: A Autora 
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 Produtividade  

A Tabela 22 mostra os valores de produtividade mensais e anuais para o 

SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

 

Tabela 22 - Produtividade do Sistema residencial 1 (kWh/kWp) 

PRODUTIVIDADE (kWh/kWp) 

Mês 2016 

Janeiro --- 
Fevereiro 112,17 

Março 119,53 
Abril 133,73 
Maio 80,67 
Junho 94,37 
Julho 115,73 

Agosto 113,03 
Setembro 136,77 
Outubro 106,03 

Novembro 118,90 
Dezembro 115,03 

Anual* 1.359,24 

Fonte: A Autora 
*Como o SFVCR não obteve resultado de produtividade para o mês de janeiro, visto que o sistema 
estava em processo de instalação, será realizado um cálculo de extrapolação, com o intuito de estimar 
o valor médio anual da produtividade do sistema em questão. Ou seja, se em 11 meses obteve-se um 
valor de 1.245,97 kWh/kWp então em 12 meses obter-se-ia 1.359,24 kWh/kWp. 

 
 Taxa de Desempenho 

A Tabela 23 mostra as taxas de desempenhos para o SFVCR em estudo. 

 
Tabela 23 - Taxa de Desempenho do Sistema residencial 1(%) 

TAXA DE DESEMPENHO RESIDENCIAL 1 (%) 

Mês 2016 

Janeiro --- 
Fevereiro 83,90% 

Março 84,75% 
Abril 86,39% 
Maio 91,30% 
Junho 106,27%** 
Julho 96,22% 

Agosto 92,78% 
Setembro 83,96% 
Outubro 81,69% 

Novembro 79,11% 
Dezembro 78,32% 

Anual * 87,70% 

Fonte: A Autora  
*Média realizada dos meses de fevereiro a dezembro 
** Possivelmente, haviam nuvens próximas a região onde está instalado o piranômetro do INMET em 
Curitiba, reduzindo assim, a irradiância medida. Ao passo, que tais nuvens não estavam interferindo o 
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SFVCR, e dessa forma, o cálculo da taxa de desempenho superou o valor de 100%. Então, evidencia-
se a limitação do método para alguns meses, porém o valor anual está dentro do esperado. 

 

 Fator de Capacidade 

A Tabela 24 mostra os fatores de capacidades desse SFVCR. 

 
Tabela 24 - Fator de Capacidade do Sistema residencial 1 (%) 

FATOR DE CAPACIDADE (%) 

Mês 2016 

Janeiro --- 
Fevereiro 16,12% 

Março 16,07% 
Abril 18,57% 
Maio 10,84% 
Junho 13,11% 
Julho 15,56% 

Agosto 15,19% 
Setembro 19,00% 
Outubro 14,25% 

Novembro 16,51% 
Dezembro 15,46% 

Anual* 15,52% 

Fonte: A Autora  
*Média realizada dos meses de fevereiro a dezembro. 

 

4.7.6 Índices de Mérito do Sistema RESIDENCIAL 2  

 

A Figura 57 mostra os dados de energia gerada pelo sistema, desde que esse 

entrou em operação em dezembro de 2015, porém os dados de geração só foram 

disponibilizados a partir de fevereiro de 2016. 

 

 

Figura 57 - Valores de geração de energia elétrica do residencial 2 

Fonte: A Autora 
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De forma análoga aos cálculos realizados para os demais SFVCR, calculou-se 

o valor da irradiação incidente no painel com base nos dados disponibilizados pelo 

INMET e, utilizou-se o programa RADIASOL para encontrar o valor da irradiação no 

plano inclinado, como mostra a Tabela 25. Tal sistema encontra-se instalado com 

inclinação de 18º e com desvio azimutal de 23º oeste. 

 
Tabela 25 - Irradiação diária média no plano inclinado residencial 2 (kWh/m².dia) 

IRRADIAÇÃO PLANO INCLINADO (kWh/m².dia) 

Mês 2016 

Janeiro 5,36 
Fevereiro 4,63 

Março 4,53 
Abril 5,01 
Maio 2,80 
Junho 2,88 
Julho 3,75 

Agosto 3,85 
Setembro 5,35 
Outubro 4,20 

Novembro 5,01 
Dezembro 4,78 

Fonte: A Autora 

 Produtividade  

A Tabela 26 mostra os valores de produtividade para o SFVCR residencial 2. 

 
Tabela 26 - Produtividade do Sistema residencial 2 (kWh/kWp) 

PRODUTIVIDADE RESIDENCIAL 2  (kWh/kWp) 

Mês 2016 

Janeiro --- 
Fevereiro 75,00 

Março 114,53 
Abril 126,43 
Maio 96,03 
Junho 88,93 
Julho 99,00 

Agosto 98,43 
Setembro 125,77 
Outubro 117,37 

Novembro 123,33 
Dezembro 95,80 

Anual* 1.266,14 

Fonte: A Autora  
*De forma análoga ao SFVCR residencial 1, esse sistema também não obteve resultado de 
produtividade para o mês de janeiro. Portanto, será realizado um cálculo de extrapolação, 
com o intuito de estimar o valor médio anual da produtividade desse sistema. Em 11 meses 
obteve-se o valor 1.160,63 kWh/kWp então, em 12 meses obter-se-ia 1.266,14 kWh/kWp. 
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 Taxa de Desempenho 

A Tabela 27 mostra as taxas de desempenho do SFVCR em estudo. 
 

Tabela 27 - Taxa de Desempenho do Sistema residencial 2 (%) 

TAXA DE DESEMPENHO RESIDENCIAL 2  (%) 

Mês 2016 

Janeiro --- 
Fevereiro 55,86% 

Março 81,56% 
Abril 84,12% 
Maio 110,64%** 
Junho 102,93%** 
Julho 85,16% 

Agosto 82,47% 
Setembro 78,36% 
Outubro 90,14% 

Novembro 82,06% 
Dezembro 64,65% 

Anual * 83,45% 

Fonte: A Autora  

*Média realizada dos meses de fevereiro a dezembro. 
**Possivelmente, haviam nuvens próximas a região onde está instalado o piranômetro do INMET em 
Curitiba, reduzindo assim, a irradiância medida. Ao passo, que tais nuvens não estavam interferindo o 
SFVCR, e dessa forma, o cálculo da taxa de desempenho superou o valor de 100%. Então, evidencia-
se a limitação do método para alguns meses, porém o valor anual está dentro do esperado. 

 

 Fator de Capacidade 

A Tabela 28 mostra os fatores de capacidades mensais e anuais para o 

SFVCR desde que o mesmo entrou em operação. 

 

Tabela 28 - Fator de Capacidade do Sistema residencial 2 (%) 

FATOR CAPACIDADE RESIDENCIAL 2 (%) 

Mês 2016 

Janeiro --- 
Fevereiro 10,78% 

Março 15,39% 
Abril 17,56% 
Maio 12,91% 
Junho 12,35% 
Julho 13,31% 

Agosto 13,23% 
Setembro 17,47% 
Outubro 15,78% 

Novembro 17,13% 
Dezembro 12,88% 

Anual* 14,43% 

Fonte: A Autora  
*Média realizada dos meses de fevereiro a dezembro. 
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4.8 COMPARATIVO ENTRE OS ÍNDICES DE MÉRITO DOS SFVCR ESTUDADOS 

 

Esse tópico tem por objetivo realizar um estudo comparativo entre os índices 

de mérito de cada um dos seis SFVCR apresentados, e dessa forma, revelar qual 

sistema apresentou os melhores resultados. 

É importante ressaltar que o comparativo será realizado entre cada sistema 

instalado na universidade com sistema instalado na empresa, que possua as 

características mais similares e, os sistemas residências serão comparados entre si, 

visto que ambos possuem os mesmos componentes – inversores e módulos. 

 

4.8.1 Comparativo dos Índices do EV com os dados do Sistema ELCO 

 

A Tabela 29 revela os valores de irradiação diária média no plano inclinado do 

EV e do sistema da ELCO. 

 

Tabela 29 - Dados de irradiação diária média no plano inclinado (kWh/m².dia) 

  IRRADIAÇÃO DIÁRIA MÉDIA NO PLANO INCLINADO 
(kWh/m².dia) 

 

Mês 

2013  2014   2015  2016  

EV ELCO EV ELCO EV ELCO EV ELCO 

Janeiro 5,12 5,07 6,09 6,02 5,94 5,87 5,38 5,33 

Fevereiro 4,73 4,70 5,37 5,34 4,87 4,84 4,64 4,61 

Março 3,89 3,88 4,50 4,49 4,13 4,13 4,53 4,52 

Abril 4,47 4,50 3,28 3,29 3,93 3,96 4,99 5,03 

Maio 3,34 3,37 3,22 3,25 3,00 3,02 2,78 2,78 

Junho 2,59 2,62 2,85 2,88 3,31 3,36 2,85 2,88 

Julho 3,27 3,31 2,85 3,42 3,38 3,08 3,69 3,75 

Agosto 3,96 3,99 4,62 4,67 4,75 4,80 3,82 3,84 

Setembro 3,85 3,86 4,62 4,63 4,27 4,28  5,32 5,34 

Outubro 5,22 5,20 5,99 5,96 3,78 3,77    4,20   4,18 

Novembro 4,83 4,80 5,27 5,23 4,18 4,15   5,09 5,05 

Dezembro 5,52 5,45 5,26 5,21 5,03 4,99   4,81 4,77 

Fonte: A Autora 
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 Produtividade 

A Tabela 30 revela os valores de produtividade mensais e anuais do EV e do 

sistema da ELCO, desde que ambos entraram em operação. 

 

Tabela 30 – Produtividade EV e ELCO (kWh/kWp) 

  
PRODUTIVIDADE EV E ELCO (kWh/kWp) 

 

Mês 

2013  2014   2015  2016  

EV ELCO EV ELCO EV ELCO EV ELCO 

Janeiro 107,14 82,87 144,76 111,80 118,57 123,40 120,95 117,61 

Fevereiro 89,52 62,21 132,38 108,45 90,48 94,93 96,67 98,29 

Março 83,33 68,47 91,90 87,47 87,62 94,89 101,43 105,10 

Abril 88,10 108,60 71,90 80,72 80,95 91,85 106,19 124,49 

Maio 70,00 90,64 70,95 83,27 64,29 84,46 62,38 62,05 

Junho 53,33 66,69 63,81 78,18 68,57 91,30 71,43 81,27 

Julho 68,57 86,56 70,48 82,19 61,90 83,99 85,24 103,40 

Agosto 80,95 95,17 93,81 112,88 90,00 120,26 86,19 104,48 

Setembro 87,62 90,11 86,19 89,26 85,71 101,45 122,86 129,13 

Outubro 122,86 116,16 116,19 119,54 87,14 88,54 95,71 102,63 

Novembro 102,86 95,27 102,38 110,23 78,57 77,63 116,19 115,66 

Dezembro 96,19 90,64 105,24 110,69 105,24 110,69 111,43 110,19 

Total 1.050,48 1.053,40 1.150,00 1.174,68 1.015,24 1.170,54 1.176,67 1.254,29 

Fonte: A Autora 
 

A Figura 58 traz um comparativo entre os valores de produtividade anual de 

cada um dos sistemas. Nos anos de 2013 e 2014, percebe-se que o valor da 

produtividade, que é resultado da relação da energia gerada dividido pela potência 

fotovoltaica instalada, foi muito próximo, com diferença de aproximadamente 2% no 

valor total de produtividade. Porém, no ano de 2015 a diferença foi de 

aproximadamente 16%, que se deve ao acúmulo de sujeira no painel fotovoltaico do 

EV e a menor incidência de irradiação, se comparada com o ano anterior. Após a 

limpeza realizada em 26/09/2015, os valores de produtividade voltam a se aproximar 

dos valores do sistema da ELCO. A mesma situação pode ser observada no ano de 

2016, até que no dia 01/09/2016 foi realizada a limpeza do painel. Além desse fato, é 

interessante ressaltar que para os meses de primavera e verão o SFVCR do EV tem 

valores de produtividade superiores ao sistema da ELCO e, em contrapartida, nos 

meses de outono e inverno é o SFVCR da ELCO que apresenta os maiores valores 

de produtividade. 
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Figura 58 – Produtividade anual EV e ELCO 

Fonte: A Autora 
 

 Taxa de Desempenho  

A Tabela 30 revela as taxas de desempenho mensais e anuais do EV e do 

sistema da ELCO, desde que ambos entraram em operação. 

 

Tabela 31 - Taxa de Desempenho EV e ELCO (%) 

  
TAXA DE DESEMPENHO EV E ELCO (kWh/kWp) 

 

Mês 

2013  2014   2015  2016  

EV ELCO EV ELCO EV ELCO EV ELCO 

Janeiro 67,54% 52,70% 76,74% 59,96% 64,41% 67,81% 72,52% 71,12% 

Fevereiro 67,58% 47,24% 87,99% 72,58% 66,35% 70,02% 71,84% 73,52% 

Março 69,12% 56,87% 65,94% 62,84% 68,39% 74,17% 72,23% 75,00% 

Abril 65,74% 80,45% 73,01% 81,74% 68,59% 77,42% 70,94% 82,50% 

Maio 67,57% 86,66% 71,15% 82,76% 69,22% 90,25% 72,38% 72,00% 

Junho 68,53% 84,97% 74,68% 90,49% 69,01% 90,55% 83,54% 94,06% 

Julho 67,64% 84,36% 79,77% 77,50% 59,08% 87,85% 74,52% 88,95% 

Agosto 65,88% 76,87% 65,47% 77,95% 61,13% 80,77% 72,78% 87,77% 

Setembro 75,84% 77,92% 62,20% 64,23% 66,91% 79,04% 76,98% 80,61% 

Outubro 75,92% 72,11% 62,57% 64,72% 74,43% 75,82% 73,51% 79,23% 

Novembro 70,93% 66,15% 64,72% 70,23% 62,66% 62,30% 76,09% 76,32% 

Dezembro 56,26% 53,58% 64,55% 68,56% 65,05% 76,25% 74,73% 74,52% 

Total 68,21% 69,99% 70,73% 72,80% 66,27% 77,69% 74,34% 80,61% 

Fonte: A Autora 
 



94 

 

Nos anos de 2013 e 2014, a diferença da taxa média de desempenho entre os 

dois sistemas foi de 2%, como mostra a Figura 59. Com relação ao ano de 2015, nos 

meses imediatamente anteriores à limpeza do painel FV nota-se uma redução 

gradativa neste índice, e após a limpeza, a taxa de desempenho mensal retornou ao 

patamar observado nos primeiros meses de operação do SFVCR, mantendo-se 

superior a 62%. Já no início de 2016 a taxa de desempenho mantém-se elevada 

devido aos altos índices de irradiação observados neste período. 

 

 

Figura 59 – Taxa de desempenho anual EV e ELCO 

Fonte: A Autora 

 

 Fator de Capacidade 

A Tabela 30 revela os fatores de capacidades mensais e anuais do EV e do 

sistema da ELCO, desde que ambos entraram em operação. 

A partir de março de 2014, nota-se que o fator de capacidade do EV começou 

a se distanciar do da ELCO. Tal fato pode ser explicado devido ao acúmulo de 

sujeira sobre o painel fotovoltaico do EV. Após a limpeza dos módulos do EV, 

realizada em 26/09/2015, percebe-se que o fator de capacidade dos meses 

subsequentes ficou mais próximo ao da ELCO. Situação semelhante pode ser 

percebida a partir de fevereiro de 2016, onde os fatores do EV começam a se 

distanciar bastante dos da ELCO, até a limpeza dos módulos, no dia 01/09/2016. 
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Tabela 32 - Fator de Capacidade EV e ELCO (%) 

  
FATOR DE CAPACIDADE EV ELCO (kWh/kWp) 

 

Mês 

2013  2014   2015  2016  

EV ELCO EV ELCO EV ELCO EV ELCO 

Janeiro 14,40% 11,14% 19,46% 15,03% 15,94% 16,59% 16,26% 15,81% 

Fevereiro 13,32% 9,26% 19,70% 16,14% 13,46% 14,13% 13,89% 14,12% 

Março 11,20% 9,20% 12,35% 11,76% 11,78% 12,75% 13,63% 14,13% 

Abril 12,24% 15,08% 9,99% 11,21% 11,24% 12,76% 14,75% 17,29% 

Maio 9,41% 12,18% 9,54% 11,19% 8,64% 11,35% 8,38% 8,34% 

Junho 7,41% 9,26% 8,86% 10,86% 9,52% 12,68% 9,92% 11,29% 

Julho 9,22% 11,63% 9,47% 11,05% 8,32% 11,29% 11,46% 13,90% 

Agosto 10,88% 12,79% 12,61% 15,17% 12,10% 16,16% 11,58% 14,04% 

Setembro 12,17% 12,52% 11,97% 12,40% 11,90% 14,09% 17,06% 17,93% 

Outubro 16,51% 15,61% 15,62% 16,07% 11,71% 11,90% 12,86% 13,80% 

Novembro 14,29% 13,23% 14,22% 15,31% 10,91% 10,78% 16,14% 16,06% 

Dezembro 12,93% 12,18% 14,14% 14,88% 13,63% 15,84% 14,98% 14,81% 

Total 12,00% 12,01% 13,16% 13,42% 11,60% 13,36% 13,41% 14,29% 

Fonte: A Autora 
 

A Figura 60 mostra que o fator de capacidade da ELCO foi superior ao fator 

de capacidade do EV, durante os anos de 2013 a 2016. 

 

 

Figura 60 – Fator de capacidade anual EV e ELCO 

Fonte: A Autora 
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4.8.2 Comparativo dos Índices do NEOVILLE e da ELCOSUL 

 

A Tabela 33 traz os valores de irradiação diária média no plano inclinado do 

NEOVILLE e da ELCOSUL. 

 

Tabela 33 -  Irradiação diária média no plano inclinado NEOVILLE e ELCOSUL 

(kWh/m².dia) 

IRRADIAÇÃO PLANO INCLINADO (kWh/m².dia) 

Mês 
2016 

NEOVILLE ELCOSUL 

Janeiro 5,25 5,25 
Fevereiro 4,59 4,59 

Março 4,55 4,52 
Abril 5,20 5,12 
Maio 2,86 2,83 
Junho 2,99 2,94 
Julho 3,94 3,85 

Agosto 3,96 3,90 
Setembro 5,44 5,39 
Outubro 4,17 4,17 

Novembro 4,98 5,00 
Dezembro 4,70 4,70 

Fonte: A Autora 
 

 Produtividade 

A Tabela 34 revela valores de produtividade desses SFVCR. 

 

Tabela 34 – Produtividade NEOVILLE e ELCOSUL (kWh/kWp) 

PRODUTIVIDADE NEOVILLE E ELCOSUL (kWh/kWp) 

Mês 
2016 

NEOVILLE ELCOSUL 

Jan --- 93,59 
Fev --- 114,24 
Mar 107,92 93,06 
Abr 130,32 101,80 
Mai 78,66 104,00 
Jun 90,10 82,80 
Jul 108,45 80,21 

Ago 76,03 92,12 
Set 123,88 117,39 
Out 96,00 87,19 
Nov 113,57 80,93 
Dez 106,15 89,25 

Total 1.243,21* 1.136,58 

Fonte: A Autora  
*Valor extrapolado para 12 meses. 
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A Figura 61 traz um comparativo entre os valores de produtividade anual de 

cada um dos sistemas. É importante ressaltar que o sistema da NEOVILLE só 

apresentou resultados significativos a partir do mês de março 2016, visto que esse 

sistema foi instalado no final de fevereiro de 2016. E, por isso, foi admitido fazer uma 

extrapolação para encontrar o valor anual do sistema para os 12 meses do ano. 

 

 

Figura 61 – Produtividade anual NEOVILLE e ELCOSUL 

Fonte: A Autora 

 

 Taxa de Desempenho 

A Tabela 35 revela as taxas de desempenho do NEOVILLE e da ELCOSUL, 

desde que esses entraram em operação. 

É importante lembrar que o SFVCR NEOVILLE foi instalado e entrou em 

operação no final de fevereiro de 2016 e por esse motivo, a taxa de desempenho 

anual foi calculada apenas com os meses que tiveram resultados. 
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Tabela 35 – Taxa de desempenho NEOVILLE e ELCOSUL (%) 

TAXA DE DESEMPENHO NEOVILLE E ELCOSUL (%) 

Mês 
2016 

NEOVILLE ELCOSUL 

Jan --- 57,50% 
Fev --- 85,83% 
Mar 76,51% 66,41% 
Abr 83,54% 66,28% 
Mai 88,72% 118,54% * 
Jun 100,44% * 93,87% 
Jul 88,79% 67,21% 

Ago 61,93% 76,19% 
Set 75,91% 72,60% 
Out 74,26% 67,45% 
Nov 76,02% 53,95% 
Dez 72,85% 61,26% 

Total 79,90% 73,92% 

Fonte: A Autora 
* Possivelmente, haviam nuvens próximas à região onde está o piranômetro do INMET em Curitiba, 
reduzindo assim, a irradiância medida. Ao passo, que tais nuvens não estavam interferindo os  
SFVCR e dessa forma, o cálculo da taxa de desempenho superou o valor de 100%. Então, evidencia-
se a limitação do método para alguns meses, porém o valor anual está dentro do esperado. 
 

A Figura 62 mostra o valor médio da taxa de desempenho de cada um dos 

sistemas. De modo geral, o sistema do NEOVILLE apresentou um desempenho 

11,7% superior ao sistema da ELCOSUL. Uma das justificativas para esse excelente 

desempenho, deve-se ao fato do SFVCR NEOVILLE ter sido instalado nas condições 

ótimas (sem desvio azimutal e orientado para o norte geográfico). 

 

 

Figura 62 – Taxa de desempenho anual NEOVILLE e ELCOSUL 

Fonte: A Autora 
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 Fator de Capacidade 

A Tabela 35 revela os fatores de capacidade do NEOVILLE e da ELCOSUL, 

desde que esses entraram em operação. 

 

Tabela 36 – Fator de capacidade NEOVILLE e ELCOSUL (%) 

FATOR DE CAPACIDADE NEOVILLE E ELCOSUL (%) 

Mês 
2016 

NEOVILLE ELCOSUL 

Jan --- 12,58% 
Fev --- 16,41% 
Mar 14,51% 12,51% 
Abr 18,10% 14,14% 
Mai 10,57% 13,98% 
Jun 12,51% 11,50% 
Jul 14,58% 10,78% 

Ago 10,22% 12,38% 
Set 17,21% 16,30% 
Out 12,90% 11,72% 
Nov 15,77% 11,24% 
Dez 14,27% 12,00% 

Total 14,06% 12,96% 

Fonte: A Autora 
 

A Figura 63 revela os índices anuais de capacidade dos SFVCR em questão. 

Nota-se uma diferença de aproximadamente 1% entre o sistema do NEOVILLE e o 

do ELCOSUL.  

 

 

Figura 63 – Fator de capacidade anual Neoville e ELCOSUL 

Fonte: A Autora 
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4.8.3 Comparativo dos Índices do RESIDENCIAL 1 e RESIDENCIAL 2 

 

A Tabela 37 revela os valores de irradiação diária média no plano inclinado 

dos sistemas residencial 1 e residencial 2. 

 

Tabela 37 - Dados de irradiação diária média no plano inclinado (kWh/m².dia) 

IRRADIAÇÃO DIÁRIA MÉDIA NO PLANO INCLINADO (kWh/m².dia) 

Mês 
2016 

RESIDENCIAL 1 RESIDENCIAL 2 

Janeiro 5,30 5,36 
Fevereiro 4,61 4,63 

Março 4,55 4,53 
Abril 5,16 5,01 
Maio 2,85 2,80 
Junho 2,96 2,88 
Julho 3,88 3,75 

Agosto 3,93 3,85 
Setembro 5,43 5,35 
Outubro 4,19 4,20 

Novembro 5,01 5,01 
Dezembro 4,74 4,78 

Fonte: A Autora 
 

 Produtividade 

A Tabela 38 revela os valores de produtividade dos sistemas residencial 1 e 

residencial 2, desde que esses entraram em operação. 

 
Tabela 38 – Produtividade residencial 1 e residencial 2 (kWh/kWp) 

PRODUTIVIDADE SFVCR RESIDENCIAIS (kWh/kWp) 

Mês 
2016 

RESIDENCIAL 1 RESIDENCIAL 2 

Jan --- --- 
Fev 112,17 75,00 
Mar 119,53 114,53 
Abr 133,73 126,43 
Mai 80,67 96,03 
Jun 94,37 88,93 
Jul 115,73 99,00 

Ago 113,03 98,43 
Set 136,77 125,77 
Out 106,03 117,37 
Nov 118,90 123,33 
Dez 115,03 95,80 

Total* 1.359,24 1.266,14 

Fonte: A Autora  
*Valor extrapolado para 12 meses. 
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A Figura 64 traz um comparativo entre os valores de produtividade anual de 

cada um dos sistemas. É importante ressaltar que ambos os sistemas só 

apresentaram resultados significativos a partir do mês de fevereiro 2016. Em virtude 

disso, admitiu-se fazer uma extrapolação para encontrar o valor anual dos sistemas 

para os 12 meses do ano. Nota-se que o residencial 1 produziu 93 kWh/kWp a mais 

que o sistema residencial 2, fato esse que pode ser explicado pelo residencial 1 ter 

sido instalado em condições melhores que o residencial 2. 

 

Figura 64 – Produtividade anual residencial 1 e residencial 2 

          Fonte: A Autora 

 
 Taxa de Desempenho 

     A Tabela 39 revela as taxas de desempenho desses sistemas. 
 

Tabela 39 – Taxa de desempenho residencial 1 e residencial 2 (%) 

TAXA DE DESEMPENHO SFVCR RESIDENCIAIS (%) 

Mês 
2016 

RESIDENCIAL 1 RESIDENCIAL 2 

Jan --- --- 
Fev 83,90% 55,86% 
Mar 84,75% 81,56% 
Abr 86,39% 84,12% 
Mai 91,30% 110,64%* 
Jun 106,27%* 102,93%* 
Jul 96,22% 85,16% 

Ago 92,78% 82,47% 
Set 83,96% 78,36% 
Out 81,69% 90,14% 
Nov 79,11% 82,06% 
Dez 78,32% 64,65% 

Total 87,70% 83,45% 

Fonte: A Autora  
* Possivelmente, haviam nuvens próximas à região onde está o piranômetro do INMET em Curitiba, 
reduzindo assim, a irradiância medida. Ao passo, que tais nuvens não estavam interferindo os SFVCR 



102 

 

residenciais, e dessa forma, o cálculo da taxa de desempenho superou o valor de 100%. Então, 
evidencia-se a limitação do método para alguns meses, porém o valor anual está dentro do esperado. 
 

A Figura 65 mostra o valor médio da taxa de desempenho de cada um dos 

sistemas. De modo geral, o sistema residencial 1 apresentou um desempenho 

aproximado de 4% superior ao sistema residencial 2. Uma das justificativas para 

esse excelente desempenho, deve-se ao fato do sistema residencial 1 ter sido 

instalado em condições melhores que o outro sistema (desvio azimutal menor). 

 

 

Figura 65 - Taxa de desempenho anual residencial 1 e residencial 2  

Fonte: A Autora 

 

 Fator de Capacidade 

A Tabela 39 revela as taxas de desempenho dos sistemas em estudo. 

 
Tabela 40 – Fator de capacidade residencial 1 e residencial 2 (%) 

FATOR DE CAPACIDADE SFVCR RESIDENCIAIS (%) 

Mês 
2016 

RESIDENCIAL 1 RESIDENCIAL 2 

Jan --- --- 
Fev 16,12% 10,78% 
Mar 16,07% 15,39% 
Abr 18,57% 17,56% 
Mai 10,84% 12,91% 
Jun 13,11% 12,35% 
Jul 15,56% 13,31% 

Ago 15,19% 13,23% 
Set 19,00% 17,47% 
Out 14,25% 15,78% 
Nov 16,51% 17,13% 
Dez 15,46% 12,88% 

Total 15,52% 14,43% 

Fonte: A Autora 
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A Figura 66 revela os fatores de capacidade médios dos sistemas em questão. 

Nota-se uma diferença de, aproximadamente, 1,1% entre os fatores de capacidades 

do sistema residencial 1 e do sistema residencial 2. 

 

 

Figura 66 - Fator de capacidade anual residencial 1 e residencial 2 

Fonte: A Autora 

 

 

4.8.4  Resumo do Comparativo entre os seis SFVCR 

 

A Tabela 41 revela um resumo das principais características de cada um dos 

seis sistemas estudados. O fato interessante é que 83,3% dos sistemas utilizam 

módulos com a tecnologia de silício policristalino e 66,8% dos sistemas utilizam 

inversores sem transformadores. É importante lembrar que a tecnologia empregada 

em inversores sem transformadores reduz as perdas inerentes à conversão da 

corrente contínua em corrente alternada e dessa forma, contribuem com um melhor 

desempenho do SFVCR.  

Além disso, 83,3% dos painéis desses sistemas possuem desvio azimutal, ou 

seja, possuem um desvio em relação ao norte geográfico. O único SFVCR que 

possui desvio azimutal igual à zero, é o NEOVILLE. 
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Tabela 41 – Resumo características dos SFVCR estudados 

SFVCR 
POTÊNCIA 

(kWp) 
TRAFO INVERSOR MÓDULOS 

INCLINAÇÃO 
PAINEL FV 

   DESVIO 
AZIMUTAL 

  

ELCO 8,64 COM 
3x3 kW 

(monofásico) 
Monocristalino 18° 

   
32° oeste 

  

ELCOSUL 50,4 SEM 

2x20 kW  
(trifásico) + 

1x10 kW 
(trifásico) 

Policristalino 24° 

   

25° oeste 

  

EV 2,1 COM 
1x2 kW 

(monofásico) 
Policristalino 15° 

   
22° oeste 

  

NEOVILLE 10,2 SEM 
1x10 kW 
(trifásico) 

Policristalino 25° 
   

0° 
  

Residencial 1 3,0 SEM 
1x3kW 

(monofásico) 
Policristalino 22° 

   
2° leste 

  

Residencial 2 3,0 SEM 
1x3kW 

(monofásico) 
Policristalino 18° 

   
23° oeste 

  

Fonte: A Autora 
 

Os gráficos a seguir retratam os valores médios dos índices de mérito dos seis 

SFVCR estudados.  

A Figura 67 revela os valores médios de produtividade de cada um dos 

SFVCR. Tal produtividade média representa o valor médio durante todo o período de 

operações de cada SFVCR. Nota-se que o sistema residencial 1 foi o que 

apresentou o maior valor de produtividade, 1.359,24 kWh/kWp, sendo seguido pelo 

residencial 2 com 1.266,14 kWh/kWp e pelo sistema da NEOVILLE com 1.243,21 

kWh/kWp. O sistema que obteve a menor produtividade foi o EV com 1.098,09, ou 

seja, uma produtividade de aproximadamente 24% inferior ao residencial 1. 

Por sua vez, os sistemas ELCO e ELCOSUL apresentaram valores de produtividade 

muito próximos, 1163,22 kWh/kWp e 1136,58 kWh/kWp respectivamente. Ou seja, 

uma diferença de aproximadamente 2,5%. 
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Figura 67 – Produtividade média dos SFVCR estudados 

Fonte: A Autora 

 

Por sua vez, a taxa de desempenho média do SFVCR residencial 1 foi de 

87,70%, ou seja, uma diferença de aproximadamente 18% para o sistema do EV que 

apresentou a menor taxa entre os sistemas, conforme mostra a Figura 68. Nota-se 

que os SFVCR residenciais apresentaram as maiores taxas de desempenho, sendo 

seguidos pelo sistema da NEOVILLE que obteve 79,90%. 

 

 

Figura 68 – Taxa de desempenho média dos SFVCR estudados 

Fonte: A Autora 
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Por fim, o fator de capacidade médio do SFVCR residencial 1 foi de 15,52%, 

seguido pelo residencial 2 com um fator médio de 14,43%. Entre os sistemas 

instalados em edificações empresariais ou nas universidades, o sistema da 

NEOVILLE foi o que apresentou o maior fator médio de capacidade, 14,06%, em 

contrapartida, o sistema do EV obteve o menor fator médio de capacidade, 12,54%, 

como revela a figura abaixo. 

 

 

Figura 69 - Fator de capacidade médio dos SFVCR estudados 

Fonte: A Autora 

 

Percebe-se que dentre os sistemas, o residencial 1 foi o que apresentou os 

melhores índices de mérito: produtividade, taxa de desempenho e fator de 

capacidade. E, entre os sistemas instalados em universidades e edificações 

empresariais, o SFVCR da NEOVILLE foi o que obteve os melhores índices de 

mérito.  

Dessa forma, podem-se justificar os excelentes resultados desses sistemas, 

pelo fato de ambos terem sido instalados nas condições ótimas, ou seja, orientado 

para o norte e com baixo desvio azimutal (residencial 1 tem 2º leste de desvio e, o 

NEOVILLE não possui desvio azimutal). 

Além disso, nota-se que grandes desvios azimutais interferem na eficiência 

dos sistemas, pois o residencial 2 tem um desvio azimutal de 23º oeste e, se 

comparado com o residencial 1 observa-se um fator de capacidade 1% inferior, uma 

taxa de desempenho 4,25% inferior e uma produtividade 93 kWh/kWp inferior. 

Lembrando que ambos os sistemas usam exatamente o mesmo modelo de inversor 
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e de módulos fotovoltaicos, ou seja, as únicas diferenças são: a orientação em 

relação ao norte geográfico (desvio azimutal) e a inclinação do painel.  

A Figura 70 mostra a localização desses seis SFVCR na cidade de Curitiba. 

Nota-se que cada sistema está localizado em um bairro distinto da cidade, com 

distâncias mínimas variando de 2,13 km até 9,34 km. 

 

 

Figura 70 – Localização dos SFVCR estudados 

Fonte: Adaptado de GOOGLE MAPS, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

4.9 CÁLCULO DA GERAÇÃO DE ENERGIA DOS SFVCR 

 

Com o intuito de verificar o desvio existente entre a projeção de geração de 

energia para cada SFVCR e o valor real de energia que foi gerada por cada sistema, 

aplicou-se a equação (4) que permite calcular a geração de energia de um sistema 

fotovoltaico. 

 

                                                (4) 

 

Sendo que: 

E = Energia Gerada 

PFV = Potência do painel fotovoltaico (kW) 

HTOT = Irradiação solar incidente no plano dos módulos fotovoltaicos (kWh/(m2.dia)) 

PR = Taxa de desempenho, será usado o valor padrão de 0,75 para todos os 

sistemas, pois esse é o valor internacionalmente aplicado em projetos fotovoltaicos. 

G = Fator de correção de unidades, que no caso é 1, pois todas as unidades são 

compatíveis 

 

  O HTOT usado no cálculo da geração foi obtido através dos dados coletados 

pelo INMET no período de 2012 a 2016. Para tanto, foi calculado o valor médio 

mensal da irradiação nesse período e, na sequência utilizou-se o programa 

RADIASOL para corrigir tais dados para o plano inclinado, ou seja, para os 

respectivos ângulos de orientação e inclinação, de acordo com o painel de cada um 

dos SFVCR.  

 

i. SFVCR EV 

A Figura 71 mostra uma média do valor de energia elétrica gerado mensalmente 

pelo SFVCR do EV e o valor de geração de energia elétrica estimado. Nota-se que 

os valores teóricos sempre estiveram acima dos reais valores de geração, em média 

7% acima. Os meses de agosto e dezembro foram os que tiveram a maior 

discrepância, chegando a 15% de diferença, e o mês de junho que obteve a menor 

diferença, com o valor de 1%. 
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ii. SFVCR ELCO 

A Figura 72 mostra uma média do valor de energia elétrica gerada mensalmente 

pelo SFVCR ELCO e o valor de geração de energia elétrica estimado.  Percebe-se 

que nos meses de abril a agosto, a geração de energia foi superior aos valores 

estimados, chegando a 19% no mês de maior discrepância que foi janeiro. A 

diferença média entre os valores teóricos e os reais foi de 2%. 

 

 

 
 

Figura 71 - Geração de energia real e projetada para EV 

Fonte: A Autora 

 

Figura 72 - Geração de energia real e projetada para ELCO 

Fonte: A Autora 
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iii. SFVCR NEOVILLE 

A Figura 73 mostra que em quatro meses do ano, o valor de energia gerada foi 

superior ao valor projetado de geração de energia. O mês de junho revelou uma 

diferença de 25% entre o valor gerado e o valor estimado. Porém, a diferença média, 

ficou em torno de 5%. 

 

 

 
 

 

iv. SFVCR ELCOSUL 

A Figura 74 evidencia que os valores estimados foram superiores aos valores 

gerados, em oito meses do ano. Em média, a diferença entre os valores teóricos e os 

reais de geração foi de 5%. 

Figura 73 - Geração de energia real e projetada para NEOVILLE 

Fonte: A Autora 
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Figura 74 - Geração de energia real e projetada para ELCOSUL 

Fonte: A Autora 

 

v. SFVCR RESIDENCIAL 1 

A Figura 75 mostra que os valores de energia gerada foram superiores aos 

valores projetados durante todo o ano. É importante frisar que o resultado de 

geração de energia de janeiro pode ser desconsiderado, visto que o sistema estava 

em fase de instalação. O mês de junho apresentou a maior diferença entre o valor 

real e o teórico, 83,3 kWh de discrepância, mas por outro lado, o mês de dezembro 

mostrou a menor diferença entre os valores, 14,62 kWh. Em média, a diferença foi de 

15%. 

 

vi. SFVCR RESIDENCIAL 2 Figura 75 - Geração de energia real e projetada para residencial 1 

Fonte: A Autora 
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A Figura 76 retrata que a energia gerada superou os valores teóricos na maior 

parte do ano. O mês de maio teve uma a maior diferença que foi de 92,8 kWh entre o 

valor real e o calculado, ao passo que o mês de com a menor diferença foi setembro 

com 16,18 kWh. A diferença média entre os valores teóricos e os reais de geração foi 

de 8%. 

 

 

 
A Figura 77 mostra um comparativo entre a média da produção anual real de 

cada um dos SFVCR, bem como a média da projeção anual e a diferença entre 

esses valores anuais. Nota-se que a projeção anual esteve maior que a geração real 

de energia elétrica em três dos seis sistemas. 

Os SFVCR EV, ELCO e ELCOSUL geraram menos energia do que estava 

previsto para cada sistema, de acordo com os cálculos teóricos realizados. O 

sistema do EV mostrou uma diferença de 7%, o sistema da ELCO teve 2% de 

diferença e por fim, o sistema ELCOSUL revelou uma discrepância de 5% entre o 

valor calculado e o valor real gerado. 

Para o sistema do EV tem-se conhecimento da influência prejudicial do 

sobreamento parcial da edificação lateral que afeta a irradiância incidente nos 

módulos fotovoltaicos, principalmente no período vespertino. E dessa forma, a 

geração de energia elétrica e os demais índices de mérito dessa planta são afetados 

negativamente, sendo que os tais poderiam ser maiores, caso não houve a influência 

do sombreamento no painel.  

Figura 76 - Geração de energia real e projetada para residencial 2 

Fonte: A Autora 
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Outro fator que contribui para a geração real de energia elétrica desses 

sistemas ser inferior à calculada é a taxa de desempenho dos mesmos, visto que 

esses SFVCR tem taxas inferiores à 75% (EV = 69,89% e ELCOSUL = 73,92%), que 

foi o valor utilizado no cálculo da geração teórica. É interessante mostrar a relação 

entre a real taxa de desempenho do sistema e a taxa teórica utilizada, pois o sistema 

da ELCO que possui uma taxa de desempenho, 75,27%, mais próxima da taxa 

teórica, a diferença entre os valores de geração real e calculado foi de apenas 2%, 

ao passo que os sistemas EV e ELCOSUL que possuem taxas de desempenho com 

maiores diferenças (5,11% no EV e 1,08% na ELCOSUL), a discrepância nos valores 

de geração de energia real e estimado chega a 7%.   

Além disso, outro fator que pode influenciar essa diferença entre os valores 

reais e os calculados é a utilização dos dados de irradiação disponibilizados pelo 

piranômetro, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para a estação A807, 

que se encontra localizada no Centro Politécnico, no Jardim das Américas, para 

realizar o cálculo de geração estimada. Revelando assim, que pode existir diferença 

entre a irradiância incidente nos módulos dos SFVCR e a irradiância que incide no 

piranômetro do INMET, devido às diferentes localizações dos sistemas na cidade. 

Por sua vez, em ambos os sistemas residenciais e no NEOVILLE, o valor 

gerado foi superior ao valor projetado. No caso do residencial 1, essa diferença foi de 

500 kWh, no residencial 2 foi de 280 kWh, ou seja, discrepâncias de 15% e 8% 

respectivamente e por fim, no NEOVILLE a diferença foi de 5%. Um dos fatores que 

contribuem para esses sistemas terem gerado mais energia do que a projetada é o 

fato desses sistemas terem taxas de desempenho superior a 75% (SFVCR 

Residencial 1 = 87,70%, SFVCR Residencial 2 = 83,45%, NEOVILLE= 79,90%), que 

é a taxa de desempenho utilizada internacionalmente em projetos fotovoltaicos e, por 

esse motivo também foi usada nos cálculos teóricos de geração de energia desse 

trabalho. 
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* 
 
*Projeção calculada apenas para os meses em que houve geração de energia. 

 

Usualmente, para calcular a geração de energia estimada em projetos 

fotovoltaicos utilizam-se bancos de dados com informações históricas (período de 10 

anos) de irradiação. Tais dados são fornecidos pelos Atlas Brasileiro de Energia 

Solar (2006). Porém, para os cálculos de geração realizados nessa seção foram 

usados dados de irradiação do período de 2012 a 2016 disponibilizados pelo INMET, 

estação A807, localizada em Curitiba. O intuito disso foi evidenciar que os valores de 

irradiação real incidente nos SFVCR nem sempre são os mesmos valores 

informados pelo INMET, pois dependendo da localização do sistema fotovoltaico, a 

incidência de irradiação pode ser maior ou menor do que a do INMET. 

O próximo tópico desse trabalho visa realizar um comparativo entre os dados 

disponibilizados pelo INMET e os dados fornecidos pelo Altas Brasileiro de Energia 

Solar (2006),  para revelar quais são as discrepâncias entre esses valores. 

 

4.10 COMPARATIVO DADOS INMET E ALTAS BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR 

 

Com o intuito de verificar a diferença que existe entre os dados de irradiação 

disponibilizados pela estação A807 do INMET e pelo Altas Brasileiro de Energia 

Solar, esse tópico realizará um comparativo entre esses dados para o plano 

horizontal. 

O INMET é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

que é responsável por disponibilizar informações meteorológicas para a sociedade 

por meio do portal online, com acesso gratuito, tal portal é mostrado na Figura 78 

(INMET, 2017). 

 

Figura 77 – Comparativo geração anual de energia real e projetada  

Fonte: A Autora 
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Figura 78 – Portal de acesso INMET 

Fonte: INMET, 2017 

 

Por sua vez, no ano de 2006 foi publicado o Atlas Brasileiro de Energia Solar - 

Figura 79 - um trabalho iniciado em 2001 e executado pelo INPE (Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais) e outros órgãos públicos com o auxílio de diversos 

laboratórios solares brasileiros. Este atlas é parte do escopo do projeto SWERA 

(Solar and Wind Energy Resource Assessment), que conta com um banco de dados 

de informações globais, obtidas com o auxílio de várias organizações ao redor do 

mundo, sobre potenciais de energia solar e eólica, bem como informações climáticas 

em geral. O Atlas foi elaborado a partir de uma extensa base de dados provenientes 

de estações de medições e de imagens de satélites do período de 1995 a 2005. Os 

dados disponibilizados pelo Atlas referem-se aos valores médios das estimativas do 

total diário de irradiação global horizontal e também disponibilizam a irradiação 

incidente sobre um plano inclinado igual à latitude. Esses dados de irradiação são 
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disponibilizados em planilhas do Excel que necessitam como dados de entrada, 

apenas as coordenadas geográficas de latitude e longitude do local de estudo 

(PEREIRA et al, 2006).  

 

Figura 79 – Atlas Brasileiro de Energia Solar 

       Fonte: PEREIRA et al, 2006 
 

As coordenadas geográficas de latitude e longitude podem ser obtidas com 

auxílio do software Google Earth. A Figura 80 mostra a tela inicial desse programa. 

 

Figura 80 – Tela principal do Google Earth 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2017 
 

Com o objetivo de verificar a possível diferença entre os valores de irradiação 

colhidos pelo piranômetro da estação A807 do INMET, localizado no Jardim das 
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Américas em Curitiba e os valores disponibilizados pelo Atlas Brasileiro de Energia 

Solar (2006), foram selecionadas as coordenadas do Atlas que mais se aproximam 

da localização do piranômetro do INMET. 

Com auxílio do software Google Earth encontraram-se os locais e as 

respectivas coordenadas de latitude e longitude: a estação A807 do INMET está 

localizada em -25,448º e -49,230º e, as coordenadas mais próximas a essas 

fornecidas pelo Atlas são: -25,43º e – 49,27º, sendo 4,5 km, a distância entre essas 

coordenadas, como mostra a Figura 81.  

 

 

Figura 81 – Vista das coordenadas INMET e Altas 

Fonte: Adaptado de GOOGLE EARTH, 2017 
 

Em posse das coordenadas mais próximas à estação do INMET e com o 

auxílio das tabelas do Atlas Brasileiro foi possível obter os valores de irradiação no 

plano horizontal para tal sistema, como mostra a Figura 82. 

 

 

Figura 82 – Irradiação fornecida pelo Atlas Brasileiro de Energia Solar 

Fonte: PEREIRA et al, 2006 
 

Na sequência, foram colhidos os dados de irradiação do período de 2012 a 

2016 disponibilizados pelo INMET. Em posse desses valores correspondentes aos 

cinco anos, calculou-se a média mensal para só então comparar com os dados do 

INMET 

 Altas 
 

ALTAS 

4,5 km 
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Atlas Brasileiro de Energia Solar (2006). A Figura 83 retrata o comparativo mensal 

dos valores. Nota-se que os valores do Atlas sempre foram superiores aos valores 

disponibilizados pelo INMET, na média 9% superior. A principal justificativa para tal 

situação é o fato do Altas realizar uma média histórica de dados colhidos ao longo de 

dez anos, ao passo que o INMET mostra os valores reais de irradiância colhidos a 

cada hora. Outro fator que contribui para essa discrepância é a distância entre as 

coordenadas geográficas do INMET e do Altas, visto que ambos se encontram a 4,5 

km e então, a irradiância nesses lugares evidentemente é diferente, visto que sobre 

um dos locais podem ter tido mais nuvens do que no outro, por exemplo. 

 

 Figura 83 – Comparativo dados irradiação INMET e Altas Brasileiro 

Fonte: A Autora 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Primeiramente, os SFVCR estudados nesse trabalho confirmam a 

aplicabilidade, no ambiente urbano - empresas, universidades, residências 

particulares - da geração fotovoltaica distribuída, a qual disponibiliza energia elétrica 

junto ao ponto de consumo, não necessitando de área adicional pelo fato dos 

sistemas estarem instalados nas coberturas das edificações.  

No presente trabalho, foram apresentados dados comparativos de seis 

sistemas instalados na capital paranaense, os quais estão operando de modo 

ininterrupto e sem nenhuma substituição de equipamentos. A única intervenção que 

foi realizada em alguns dos SFVCR foi a limpeza dos módulos fotovoltaicos, porém 

nenhuma substituição foi realizada. O universo dos seis SFVCR estudados é 

composto por: dois sistemas residenciais, dois sistemas instalados em universidades 

e dois sistemas instalados em edificações empresariais. Em posse dos índices de 

mérito de cada sistema – Produtividade, Taxa de Desempenho e Fator de 

Capacidade – foi possível perceber que o sistema residencial 1 foi o que obteve os 

melhores índices de mérito: taxa de desempenho de 87,70%, sendo este valor 18% 

superior ao sistema EV, que obteve a pior taxa de desempenho, um fator de 

capacidade de 15,52%, aproximadamente 3% maior que o do sistema EV e uma 

produtividade média, de 11 meses de operação, de 1.359,24 kWh/kWp. Dessa 

forma, mais uma vez evidenciou a aplicabilidade da geração distribuída para o grupo 

B residencial, visto que os SFVCR instalados nas residências foram os que 

obtiveram os melhores índices de desempenho. Além disso, é interessante destacar 

as diferenças entre os SFVCR residencial 1 e EV, são elas: inversor com 

transformador no EV e inversor sem transformador no residencial 1, módulos 

instalados muito rente ao telhado do EV dificultando a ventilação e a  influência de 

sombreamento nos módulos desse sistema fazem com que a eficiência seja menor. 

Ademais, os módulos do residencial 1 estão instalados muito próximos  às condições 

ótimas, fato esse que não ocorre no EV. Todos esses motivos citados contribuem 

para que o desempenho do SFVCR EV seja o pior entre os demais sistemas 

estudados. 

Entre os sistemas instalados em edificações empresarias e em universidades, 

o SFVCR da NEOVILLE foi o que apresentou os melhores resultados frente aos 

demais SFVCR: taxa de desempenho de 79,90%, ou seja, 6% superior ao sistema 
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da ELCOSUL, fator de capacidade de 14,06%, sendo este valor 1,52% superior ao 

EV e produtividade média, de 11 meses de operação, de 1.266,14 kWh/kWp. 

É importante citar que cinco dos seis sistemas estudados usam células 

fotovoltaicas fabricadas a partir do mesmo material - silício policristalino - e apesar 

disso, os índices de desempenho dos sistemas residenciais e do NEOVILLE se 

sobressaíram em relação aos demais sistemas. Dessa forma, pode-se afirmar que os 

fatores que justificam a diferença no que diz respeito à geração de energia elétrica 

são, o inversor escolhido para cada sistema e o modo de instalação do painel 

fotovoltaico – inclinação e orientação (desvio azimutal). 

O SFVCR NEOVILLE, de 10,2 kWp, utiliza um inversor trifásico sem 

transformador em 380V de alto rendimento e com rendimento máximo de 98%, ao 

passo que o SFVCR EV, de 2,1 kWp, emprega um inversor monofásico com 

transformador de baixa frequência e com rendimento máximo de 92%. O inversor 

sem transformador tem menos perdas do que o inversor com transformador e em 

virtude disso, o rendimento do inversor sem transformador é superior ao outro. Além 

disso, esses inversores são mais leves, mais compactos e usam componentes com 

mais tecnologia que os inversores com transformador. Essa é a principal tendência 

do mercado de energia fotovoltaica no que diz respeito aos inversores, ou seja, 

utilizar inversores sem transformador com o objetivo de aumentar a eficiência do 

sistema. 

Além disso, o painel fotovoltaico do sistema NEOVILLE foi instalado nas 

condições ótimas, ou seja, orientado para o norte geográfico e com inclinação igual à 

latitude de Curitiba (25º) – sem desvio azimutal, ao passo que os painéis 

fotovoltaicos dos SFVCR ELCOSUL, ELCO e EV foram instalados acompanhando a 

inclinação e orientação dos respectivos telhados. Ademais, o painel do sistema EV 

está fixado bem rente ao telhado, fato este que reduz a ventilação do painel e com 

isso, faz com que os módulos aqueçam mais do que os módulos dos demais SFVCR 

que possuem uma maior ventilação e consequentemente reduz a produtividade dos 

mesmos.  

Por fim, nota-se que a escolha do inversor e o modo de instalação dos 

módulos fotovoltaicos são fatores determinantes para maximizar o desempenho do 

sistema fotovoltaico e por isso, devem ser escolhidos cuidadosamente durante a fase 

do projeto do sistema. 
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Além disso, esse trabalho evidenciou a discrepância entre os valores reais e 

calculados de geração de energia mensal e anual. No caso da geração anual, foram 

obtidas diferenças de 2% a 15% dependendo do sistema em questão. Um fator que 

colabora para tais discrepâncias é o fato de três dos seis SFVCR terem taxas de 

desempenho superior à taxa usada nos cálculos de geração (valor de 0,75, 

internacionalmente usado em projetos fotovoltaicos) e, dessa forma, a geração real 

superou a geração calculada nesses sistemas. De forma análoga, para os três 

sistemas com taxas de desempenho inferior ao valor 0,75, a geração real foi inferior 

à geração calculada. Portanto, evidenciou-se a influência da taxa de desempenho 

real do sistema na geração de energia elétrica, revelando que sistemas com taxas de 

desempenho maior do que a taxa padrão usada em projetos fotovoltaicos possuem 

uma maior geração de energia real se comparada com a energia teórica calculada. 

Outro fator que pode explicar tais discrepâncias é a diferença de irradiância incidente 

nos módulos de cada SFVCR, quando comparada com a irradiância incidente no 

piranômetro da estação A807 do INMET, ou seja, a irradiância varia para os 

diferentes pontos da cidade. Então, o ideal seria cada SFVCR ter um piranômetro 

instalado na própria edificação, pois dessa forma o valor de irradiância seria o mais 

verossimilhante possível e, consequentemente, os valores de geração calculados e 

medidos seriam mais próximos. Além disso, é importante relatar a diferença média 

de 9% encontrada entre os dados de irradiação disponibilizados pelo Atlas Brasileiro 

de Energia Solar (2006) e pelo INMET, mostrando mais uma vez, que os dados 

históricos apresentaram divergências significativas dos dados reais coletados. Na 

pior situação, encontrou-se uma discrepância de 22% entre esses dados. 

A principal contribuição desse trabalho é o levantamento do perfil dos 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica instalados no Paraná e as 

principais características de 41 SFVCR instalados na cidade de Curitiba. Os dados 

colhidos revelam que o estado do Paraná possui 810 SFVCR em operação, 

aproximadamente 5MW instalados, ao passo que a cidade de Curitiba possui 170 

SFVCR (865 kWp) em operação, sendo que 94% desses sistemas pertencem ao 

grupo B e 74% deles possuem potência inferior a 5 kW. Com relação às 

características dos 41 SFVCR instalados pelas empresas ELCO e SOLAR ENERGY 

em Curitiba, nota-se que 98% deles empregam células com tecnologia de silício 

policristalino nos módulos e, acompanham a inclinação dos telhados, sobre os quais 

estão instalados. Finalmente, 75% desses sistemas empregam inversores 
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monofásicos, pois são aplicações com potência inferior a 5 kW e, 95% dos 

inversores usados não possuem transformador, reduzindo assim as perdas no 

processo de conversão que ocorrem no transformador. Portanto, pode-se afirmar que 

as principais características dos SFVCR instalados na capital paranaense são: 

pertencer ao grupo B residencial com potências de até 5 kW, utilizar células com 

tecnologia policristalino, utilizar inversores sem transformador e ser instalado 

seguindo a orientação dos respectivos telhados. Além disso, outra característica de 

suma importância é instalar os módulos fotovoltaicos orientados para o norte 

geográfico, de forma a maximizar a irradiação incidente sobre esses módulos 

durante todo o ano, independentemente da estação do ano. 

 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir do estudo da caracterização dos SFVCR instalados na capital 

paranaense, sugere-se para trabalhos futuros: expandir tal abordagem para o estado 

do Paraná e para o Brasil; ampliar o período de coleta de dados dos SFVCR e 

comparar as características dos SFVCR dos estados do Sul e Sudeste com os 

sistemas instalados nos estados do Norte e Nordeste do Brasil. Além disso, seria 

interessante realizar um comparativo dos valores de irradiação de diversas 

localidades com os respectivos dados do INMET e do Altas Brasileiro de Energia 

Solar. 
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