
Guthierry Fernandes Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rota do Sol e sua influência na produtividade de sistemas 
fotovoltaicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2021 



SIBI 
SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS UFG UFG EMI 
TERMO DE CIENCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZ 

VERSOES ELETRÒNICAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO NO REPosITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFG 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 
Goids (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio do Repositório Institucional (RI/UFG), 
regulamentado pela Resolução CEPEC n° 1204/2014, sem ressarcimento dos direitos 
autorais, de acordo com a Lei n° 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas 
abaixo. para fins de leitura, impressão elou download, a titulo de divulgação da produção 
cientifica brasileira, a partir desta data. 

O conteúdo dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos de Graduação disponibilizado 
no RIUFG é de responsabilidade exclusiva dos autores. Ao encaminhar(em) o produto fina, 
os) autorfaKes(as) e ofa) orientador(a) fimam o compromisso de que o trabalho não 
contém nenhuma violaç o de quaisquer direitos autorais ou outro direito de terceiros. 

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCCG): 

Nome(s) completo(s) dofas) autor(a)(es)as): Guthiery Femandes Franco 

Titulo do trabalho: A rota do Sol e sua infuência na produtividade de sistemas fotovoltaicos 

2. Informações de acesso ao documento: 

Concorda com a liberação total do documento ] SIM NÃO1 

Independete da concordância com a disponibilização eletrônica, é imprescindivel o 
envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF do TCCG. 

Assinatuta(a) do(a)(s) autor(a)(es)(as)2 

Ciente e de acordo: 

Assinatura dofa) orientador(a Data: 21/01/2021. 

1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. Após esse periodo, a 
possivel disponibilização ocorerá apenas mediante: (a) consulta ao(à)(s) autor(a){es(as) e ao(à) 
orientador(a); b) novo Termo de Ciencia e de Autorização (TECA) assinado e inserido no arquivo do TCCG. 
O documento não será disponibilizado durante o periodo de embargo. 
Casos de embargo: 

Solicitação de registro de patente 
Submissão de artigo em revista cientifica; 
Publicação como capftulo de livro; 

2 As assinaluras devem ser originais sendo assinadas no próprio documento, imagens coladas não serão 
aceitas. 

Versão GRTBC fev_2020 



Guthierry Fernandes Franco 

 

 

 

 

A rota do Sol e sua influência na produtividade de sistemas fotovoltaicos 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação, apresentado à disciplina TCC, do 
curso de Engenharia Elétrica da Universidade 
Federal de Goiás, como requisitoparcial para 
obtenção do grau de Engenheiro Eletricista. 

 

 

 

 

Universidade Federal de Goiás – UFG 

Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

Orientador: Prof.Dr. Euler Bueno dos Santos 

 

 

 

 

Goiânia 

2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de 
Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 

 

 

 

 
Franco, Guthierry Fernandes 

A rota do Sol e sua influência na produtividade de sistemas 
fotovoltaicos [manuscrito] / Guthierry Fernandes Franco. - 2021. 

50 f.: il. 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Prof. Euler Bueno dos Santos. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade 

Federal de Goiás, Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de 
Computação (EMC), Engenharia Elétrica, Goiânia, 2021. 

Bibliografia. 
Inclui siglas, fotografias, abreviaturas, símbolos, gráfico, tabelas, 

lista de figuras, lista de tabelas. 
 

1. Sistemas fotovoltaicos . 2. Irradiação. 3. Rota do Sol. I. dos 
Santos, Prof. Euler Bueno, orient. II. Título. 

 
 
 
 
 
 

CDU 621.3 



Guthierry Fernandes Franco 

A rota do Sol e sua influência na produtividade de sistemas fotovoltaicos 

Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação, apresentado à disciplina TCC, do 
curso de Engenharia Elétrica da Universidade 
Federal de Goiás, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Engenheiro Eletricista. 

Trabalho aprovado. Goiânia, 18 de janeiro de 2021: 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Euler Bueno dos Santos 

Orientador 

_____________________________________ 

Profª. Dra. Cacilda de Jesus Ribeiro 

Convidado 1 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Reinaldo Gonçalves Nogueira 

Convidado 2 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Fernando Nunes Belchior 

Convidado 3 

Goiânia 

2021 



AGRADECIMENTO 

 

 

Agradeço a todos que me apoiaram desde minha entrada na universidade até hoje. 

Passei por inúmeras dificuldades e desafios durante o curso, mas com o apoio de diversas 

pessoas consegui transpor tais obstáculos.  

Um agradecimento em especial aos meus pais que me deram todo o apoio para que eu 

conseguisse realizar um dos meus sonhos, que é ser um engenheiro formado pela federal do 

meu estado. A minha namorada, Jéssica, pela sua paciência e compreensão em períodos de 

prova. 

Também agradeço a todos os professores por terem me ensinado grande parte do que 

sei hoje, vocês são uns dos grandes responsáveis pelo meu conhecimento técnico atualmente. 

Em especial ao professor Euler Bueno, que me incentivou a não desistir de um objetivo, 

independentemente do seu tamanho e dificuldade.  

Obrigado a todos os citados acima, saibam que foram muito importantes para este 

especial estágio de minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

O Brasil tem como principal fonte de suprimento de energia elétrica as hidrelétricas. 

Quando estas necessitam de apoio para suprimento de demanda, as termoelétricas 

normalmente são acionadas. Estas consomem combustíveis fósseis, tal como o diesel, que são 

poluentes e, portanto, agridem ao meio ambiente. Assim sendo, torna-se fundamental estudar 

fontes de energia alternativa que sejam limpas. Dentre essas podem-se destacar a eólica e a 

fotovoltaica. No caso de estudo no Estado de Goiás atualmente é mais apropriada a energia 

solar, sendo, portanto, esta situação a principal motivação deste trabalho. Este projeto consiste 

naelaboração de um programa computacional desenvolvido sobre o softwareMatLab 

2020capaz de fornecer a irradiância disponível no local durante o anopara a cidade de 

Goiânia, bem como com diferentes inclinações da superfície de captação e do ângulo azimutal 

da superfície. No estudo em questão fez-se uso de dados meteorológicos do INMET (Instituto 

Nacional de Meteorologia), sendo finalizado este projeto final de curso com um exemplo de 

implantação de um sistema fotovoltaico on-grid em uma determinada residência.  

Termos chaves– Sistemas fotovoltaicos, irradiação, rota do Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 Brazil's main source of electricity supply is hydroelectric power plants. When these 

support permissions for supplying demand are thermoelectric normally activated. These 

consume fossil fuels, such as diesel, which are polluting and therefore harm the environment. 

Therefore, it is essential to study alternative sources of energy that are clean. Among these, 

wind and photovoltaic can be highlighted. In the case of study in the State of Goiás, currently, 

solar energy is more appropriate, therefore, this situation is the main motivation of this work. 

This project consists of developing a computer program developed on the MatLab 

2020platform capable of providing results from photovoltaic systems in different cities in the 

State of Goiás, as well as different inclinations of the catchment surface and the size of the 

azimuth surface. No study in question made use of meteorological data from INMET 

(National Institute of Meteorology), and this final course project was finalized with an 

example of implementing an on-grid photovoltaic system in a given residence. 

 

Keywords- Photovoltaic systems,irradiation, Sun rout. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

  

1.1  Considerações Iniciais 
 

Um dos problemas na produtividade de sistemas fotovoltaicos on-grid consiste em 

obter as condições de operação do sistema com a irradiação em plano inclinado, para uma 

dada condição de geração e consumo. Uma solução consiste em determinar a potência 

requerida pela carga consumidora, a irradiação disponível no local durante o ano,os 

equipamentos mais adequados para o caso (módulo fotovoltaico e inversor de frequência) e a 

melhor inclinação e posicionamento dos módulos fotovoltaicos a fim de obter uma maior 

produtividade do sistema fotovoltaico.  

Este trabalho final de curso contribui nas atividades do projeto de extensão 

“Transferência de conhecimentos e criação do Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica, 

como estratégias na implementação das Novas Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Engenharia”, como material didático da área, a ser disponibilizado para a sociedade. 

 

1.2 Objeto 

 

Um programa computacional que permita determinar a irradiância solar em plano 

inclinado. 

 

1.3  Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é entender o comportamento do Sol em sua rota anual, de 

modo a permitir elaborar um programa computacional que considera a irradiância solar, em 

plano horizontal e inclinado, em determinada localidade para aplicação em projeto. 

 

1.4  Metodologia 

 

A metodologia consiste em utilizar airradiância horizontal extraída do site INMET 

(2019) e com a correção da irradiância para o plano inclinado obtida com oprograma 

computacional elaborado apresentando como resultados as médias diária, mensal e anual de 
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irradiância em plano inclinado em uma dada cidade. Comparar os resultados obtidos com 

aqueles de programas comerciais, tal como o simulador do CRESESB(2020) e o 

SoftwareRadiaSol(UFRGS, 2006).  

Um planejamento e projeto de um sistema fotovoltaico on-grid em uma unidade 

consumidora residencial também são apresentados,levando em consideração fatores 

econômicos.  

 

1.5  Estrutura  

 

Este trabalho consiste nos seguintes tópicos: o Capítulo 1é constituído por esta 

introdução. No Capítulo 2 é abordada a teoria básica da Geometria Sol-Terra, juntamente com 

as estações do ano, que será utilizada para o conhecimento da variação da irradiação incidente 

no plano horizontal.  

No Capítulo 3 é exposta uma abordagem sobre a modelagem e o dimensionamento de 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede, mostrando como é feita a escolha de inversores e 

geradores fotovoltaicos, estudo sobre seguimento de ponto de máxima potência efator de 

dimensionamento (FDI).  

O Capítulo 4é dedicado ao estudo da irradiância em plano inclinado, sendo 

apresentados os ângulos notáveis e todo seu equacionamento necessário para obter a 

irradiância global que incide sobre uma superfície inclinada.  

No Capítulo 5 são abordados assuntos relacionados ao programa computacional 

desenvolvido, algumas considerações referentes ao seu desenvolvimento, a lógica de 

programação, diversas comparações com softwares comerciais e discussões sobre a influência 

da rota do Sol em sistemas fotovoltaicos. 

O Capítulo 6 é dedicado a um exemplo prático de estudo de implantação de um 

sistema fotovoltaico on-gridde uma residência, no qual foi levada em consideração a escolha 

dos equipamentos utilizados. O Capítulo 7 é dedicado para as conclusões sobre o programa 

computacional desenvolvido.  
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2 GEOMETRIA SOL-TERRA 
 

 

2.1  Recurso Solar 

  

Em Pinho e Galdino (2014)é abordado a geometria Sol-Terra e os a rota anual do Sol. 

Segundo Galdino, " A radiação solar é uma inesgotável fonte de energia, havendo um enorme 

potencial de sua utilização por meio de sistemas de captação e conversão, tal como os 

sistemas fotovoltaicos". 

 

2.2 Radiação Solar sobre a Terra 

 

Estima-se que, levando em consideração as perdas por reflexão na atmosfera e por 

absorção pela superfície terrestre, a potência total disponibilizada pelo Sol à Terra, que chega 

à superfície terrestre, é de aproximadamente 94 mil TW apresentado emTrenberth e Kiehl 

(2020). 

Considera-se que a radiação solar incidente sobre uma superfície receptora para 

geração de energia é constituída por uma componente direta e por uma componente difusa. A 

difusa é aquela proveniente de todas as direções e que atinge a superfície após sofrer 

espalhamento pela atmosfera terrestre. Caso a superfície esteja inclinada com relação à 

horizontal, haverá uma terceira componente refletida pelo ambiente no entorno. Como 

exemplo, em um dia totalmente sem nuvens cerca de 20% da radiação que atinge a superfície 

é difusa. Já em um dia totalmente nublado, não há radiação direta, e 100% da radiação é 

difusa segundoPinho e Galdino (2014). 

Porém, antes de atingir o solo, as características da radiação solar são afetadas por 

interações com a atmosfera. Tais modificações são decorrentes da espessura da camada 

atmosférica, conhecida como coeficiente denominado Massa de Ar (AM), sendo que essa é 

interpretada como o comprimento relativo que a radiação solar direta percorre até atingir a 

superfície terrestre.  

 

2.3 Geometria Sol-Terra 
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 É conhecido que o planeta Terra tem uma trajetória de translação anual elíptica em 

torno do Sol, com excentricidade (𝜀) de aproximadamente 0,0017, e que seu eixo apresenta 

uma inclinação de aproximadamente 23,45º em relação a normal à elipse. Tal inclinação, 

juntamente com seu movimento de translação, dão origem as estações do ano, as quais tem 

influência direta na irradiação solar incidente no plano horizontal. Verifica-se que durante o 

ano o ângulo entre os seus raios e o plano do equador varia entre +23,45º em torno do dia 21 

de junho (solstício de inverno no hemisfério Sul), e -23,45º em 21 de dezembro (solstício de 

verão no hemisfério Sul), isso ao meio dia solar. Esse ângulo formado entre os raios solares e 

o plano do equador é chamado de Declinação Solar (𝛿),sendo positivo ao Norte e negativo ao 

Sul do equador. Ângulo este que nos dias 21 de setembro (equinócio de primavera) e 21 de 

março (equinócio de outono) apresenta valor nulo (𝛿 = 0), devido ao alinhamento dos raios 

solares com o plano do Equador, como apresentado emPinho e Galdino (2014). 

 
Figura 1 - Movimento da Terra em torno do Sol e as estações do ano no hemisfério Sul 

 
Fonte: Pinho e Galdino (2014). 

 

A inclinação do eixo da Terra dá origem a uma variação na duração dos dias durante o 

ano para uma mesma localidade. Constatam-se dias mais longos para locais no hemisfério 

Sul, no solstício de verão, e dias mais curtos nos solstícios de inverno. Já sobre a linha do 

Equador a duração dos dias é sempre igual e em regiões próximas as variações são pequenas 

durante o ano. Já durante o equinócio, as durações dos dias são as mesmas independentemente 

da localidade. 
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Figura 2 -Declinação solar durante as estações do ano 

 
Fonte: Pinho e Galdino (2014). 

 

O termo "radiação solar" é usado de forma genérica. Referindo-se a fluxo de potênciaé 

denominado de irradiância solar, ou em termos de energia por unidade de área é denominado 

então de irradiação solar. Durante o ano tem-se uma variação na irradiância extraterrestre, isso 

devido a trajetória elíptica que descreve a Terra em torno do Sol. Verifica-se também que a 

irradiância que chega sobre a superfície da Terra tem seu valor mínimo durante o solstício de 

inverno no hemisfério Sul (afélio), e seu valor máximo no solstício de verão (periélio). 
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3 SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS CONECTADOS À REDE  
 

 

Em um modelo simplificado de um sistema fotovoltaico conectado à rede são 

considerados: os geradores fotovoltaicos,os inversores de corrente e a rede elétrica local. Vale 

ressaltar que em todas as etapas do processo existem perdas devido a diferentes motivos, tais 

como aumento de temperatura de operação do gerador, perdas ôhmicas no cabeamento ou 

perdas referentes ao processo de seguimento do ponto de máxima potência (SPMP). Tais 

perdas têm influência direta na eficiência do sistema. 

 

3.1 Gerador Fotovoltaico 

 

Compreende-se como módulo fotovoltaico, segundoZilles (2012): "unidade básica do 

gerador fotovoltaico formada por um conjunto de células solares, interligadas eletricamente e 

encapsuladas, com o objetivo de gerar energia elétrica".  

A análise do dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) 

é constituída de várias etapas. Dentre essas, tem-se uma singular atenção no cálculo de 

energia elétrica produzida pelos geradores. É de grande importância conhecer a potência de 

saída de cada um dos módulos fotovoltaicos constituintes dos geradores a fim de entender o 

seu comportamento quando associados.  

O papel principal do gerador fotovoltaico é transformar a radiação solar em energia 

elétrica contínua. No entanto, existem fatores externos que interferem na eficiência do gerador 

fotovoltaico. São eles: temperatura das células, espectro e ângulo de incidência da luz solar, 

Massa de Ar (AM) e sujeira nos módulos. 

Os modelos matemáticos que normalmente representam ou descrevem o 

comportamento dos módulos fotovoltaicos são baseados em uma relação entre corrente e 

tensão, permitindo o cálculo estimado da potência de saída do gerador fotovoltaico. A Figura 

3apresentao comportamento elétrico nos terminais do módulo mediante a curva corrente-

tensão (I-V). 
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Figura 3 -Curva I-V módulo Canadian Solar 330W 

 
Fonte: Canadian, 2020. 

 

É conhecido que a potência de um inversor está ligada diretamente, também, ao ponto 

da curva (I-V) em que o gerador está operando. Idealmente, o inversor deve operar no ponto 

de máxima potência (PMP) do gerador fotovoltaico, o qual varia em função das condições 

ambientais, ou seja, radiação solar e temperatura ambiente. Para isso existe internamente nos 

inversores um mecanismo de seguimento do PMP, o qual tem a função de maximizar a 

transferência de potência. Os cálculos para obter a potência de saída do gerador fotovoltaico 

são considerados com sua operação no PMP.  

Os dados elétricos fornecidos pelo fabricando do gerador fotovoltaicos são referentes 

as condições chamadas de condições padrão de teste (STC), sendo elas: nível de irradiância de 

1.000W/m²,distribuição espectral de AM=1,5 e temperatura de 25°C. Tais condições 

consideradas como padrão são referidas a um dia típico de céu claro em horários próximos ao 

meio-dia. Porém, há uma divergência na temperatura de 25°C, considerada como padrão, das 

temperaturas reais dos módulos em campo, os quais atingem valores próximos de 50°C como 

exposto em Zilles (2012). Esse é um dos fatores que causam a diferença de potência entregue 

pelo módulo fotovoltaico comparado a sua potência nominal.  
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3.2 Inversor de corrente c.c. / c.a. 
 

A principal função dos inversores é fazer a conversão de potência c.c., fornecida pelo 

gerador fotovoltaico, em potência c.a.,a qual será injetada na rede elétrica. Faz, dessa forma, 

uma sincronização com a tensão e a frequência de operação no ponto de conexão do inversor 

com a rede elétrica. Outra função dos inversores é a de efetuar o seguimento do ponto de 

máxima potência do gerador fotovoltaico, fazendo com que sempre esteja disponível na 

entrada do inversor a máxima potência que o gerador pode suprir naquele determinado 

momento.  

Segundo Pinho e Galdino (2014), "O inversor c.c./c.a.pode ser considerado o coração 

do SFCR". A etapa de seleção do inversor é uma das mais importantes para um bom 

rendimento e segurança do sistema fotovoltaico. Vários fatores são levados em consideração 

nessa escolha, tal como: níveis de tensão e corrente, eficiência de conversão, flexibilidade de 

instalação, durabilidade e segurança.  

 É essencial conhecer os parâmetros elétricos do inversor no processo de 

dimensionamento do SFCR. Entre as principais características técnicas a se analisar é se o 

gerador fotovoltaico fornece a tensão dentro da faixa de tolerância especificada pelo 

fabricante do inversor. A tensão de circuito aberto (𝑉𝑂𝐶) do gerador fotovoltaico não pode 

exceder a faixa de tensão de entrada nos momentos de ocorrência das temperaturas ambientes 

mais baixas. Da mesma forma que a tensão de máxima potência (𝑉𝑚𝑝) do gerador fotovoltaico 

não pode ficar abaixo da tensão de entrada especificada do inversor nas temperaturas 

ambientes mais altas. Em geral esses equipamentos trabalham em uma larga faixa de tensão 

c.c. de entrada. Isso é possível de se verificar através do DataSheet do fornecedor do inversor. 

Considerando o lado c.a., os inversores de SFCR devem possuir controles que efetuem 

a desconexão e o isolamento, ou seja, eles devem se desconectar da rede se os níveis de tensão 

e frequência não estiverem dentro de limites estabelecidos. Portanto, o inversor desconecta o 

sistema quando a rede elétrica da concessionária falha, evitando, assim, a operação ilhada.  

 

3.3 Seguimento do Ponto de Máxima Potência 
 

A variação do nível de radiação no plano gerador e da temperatura de operação da 

célula levam a um comportamento específico do gerador fotovoltaico de acordo com uma 

curva I-V, apresentada na Figura 3. Dada tal curva, para cada situação haverá um ponto de 

operação onde há a máxima transferência potência disponível pelo gerador fotovoltaico. Para 
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operar nesse ponto, os inversores possuem um dispositivo capaz de deslocar o ponto de 

operação do gerador para o de máxima potência.  

Percebe-se que os maiores valores deeficiência do seguimento do ponto de máxima 

potênciasão obtidos no período da manhã. Tal fato está associado a menor temperatura do 

inversor na parte da manhã. 

 

3.4 Fator de Dimensionamento do inversor 
 

O fator de dimensionamento do inversor (FDI) é calculado como a razão entre a 

potência nominal do inversor (𝑃𝐼𝑛𝑣
0 ) e a potência nominal, ou potência de pico, do gerador 

fotovoltaico (𝑃𝐹𝑉
0 ), como definido na Equação 3.1. 

 

 
𝐹𝐷𝐼 =  

𝑃𝐼𝑛𝑣
0

𝑃𝐹𝑉
0  (3.1) 

 

Por exemplo, um FDI de 0,75 indica que a capacidade do inversor é 75% da potência 

nominal ou de pico do gerador fotovoltaico. 

A relação mais adequada entre as potências do gerador e a do inversor depende, entre 

outros fatores, da curva de eficiência do inversor. Porém, nota-se que para um mesmo 

inversor as perdas de produtividade aumentam para valores de FDI inferiores a 0,6, segundo 

Zilles (2012).  
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4 IRRADIÂNCIA EM PLANO INCLINADO 
 

 

4.1  Ângulos notáveis 
 

ConformeDuffie e Beckman (2013) e ABNT (2020), existem ângulos notáveis 

utilizados na geometria solar, sendo eles apresentados na Figura 4. 

 
Figura 4 -Ângulos notáveis em energia solar 

 
Fonte: ABNT, 2020. 

 

Onde: 

 

𝜃𝑧- Ângulo zenital: é o ângulo formado entre a direção do Sol e o eixo vertical da Terra 

(zênite) variando de0º a 90º. 

𝛼 - Altura solar: ângulo de projeção dos raios solares no plano horizontal; 

𝛾𝑠 - Ângulo azimutal do Sol: é o ângulo formado entre a projeção dos raios solares no plano 

horizontal e a direção Norte-Sul; 

𝛾 - Ângulo azimutal da superfície: é o ângulo formado entre a projeção da normal à superfície 

no plano horizontal e a direção Norte-Sul; 
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𝛽 - Inclinação da superfície de captação: ângulo formado entre o plano da superfície em 

questão e o plano horizontal; 

𝜃 - Ângulo de incidência: é o ângulo formado entre os raios solares e a normal à superfície de 

captação; 

𝛿 - Declinação solar:(−23,45° ≤ δ ≤ 23,45°); 

𝜔 - Ângulo horário do Sol ou hora angular. 

 

4.2  Equacionamento para fator de correção em plano inclinado 
 

 Sabendo da grande importância do conhecimento da irradiação em plano inclinado na 

instalação de sistemas fotovoltaicos, foi realizado um estudo do equacionamento para cálculo 

do fator de correção de radiação para plano inclinado. O equacionamento foi feito com base 

em Duffie e Beckman (2013). 

A trajetória elíptica da Terra leva a uma inclinação da Terra a um ângulo na faixa de 

−23,45°a+ 23,45°, em relação ao plano do equador solar, sendo positivo no sentido Norte e 

negativo no sentido Sul.Este ângulo de declinação é chamado de Declinação Solar (𝛿), o qual 

é observado em um ponto no Equador ao meio dia Solar podendo ser calculado, segundo 

Duffie e Beckman (2013),por (4.1). 

 

 𝛿 = 23,45. sin [
2𝜋

365 . (284 + 𝐷𝐽)] (4.1) 

 

Onde DJ é o Dia Juliano, no qual DJ=1 significa 1° de janeiro e DJ=365 significa 31 

dezembro.   

A Hora Solar(𝐻𝑠) é o tempo do movimento angular aparente do Sol através do céu, 

sendo o meio dia solar o instante em que o Sol cruza o meridiano do observador (𝜔 =

0° e Hs = 12). A conversão da Hora Oficial em Hora Solar se dá pela diferença entre a 

longitude local do observador (𝐿𝑙𝑜𝑐) e a longitude padrão (𝐿𝑠𝑡), com 0º < L < 360º, no qual a 

Hora Oficial se baseia, assim como também, pela Equação do Tempo (E). 

A Equação do Tempo (E) é uma correção que relaciona a inclinação do eixo da Terra 

com relação ao plano da sua órbita e a excentricidade da órbita da Terra, sendo a equação 

calculada por (4.2) conforme Duffie e Beckman (2013),fornecida em minutos. 
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𝐸 = (0,000075 + 0,001868 . cos Ω − 0,032077. sin Ω − 0,014615. cos 2Ω

− 0,04089. sin 2Ω) ∗ (229,18) 
(4.2) 

 

Onde Ω é calculado em radianos utilizando (4.3). 

 

 Ω =
2𝜋(𝐷𝐽 − 1)

365  (4.3) 

 

Portanto, a Hora Solar é calculada utilizando (4.4). 

 

 𝐻𝑠 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 4(𝐿𝑠𝑡 − 𝐿𝑙𝑜𝑐) + 𝐸 (4.4) 

 

Já os ângulos azimutais𝛾 𝑒 𝛾𝑠 são positivos no sentido leste, sendo𝛾𝑠=0° o norte 

geográfico e 𝛾𝑠 = ±180° o sul geográfico, considerando um observador no hemisfério Sul. 

O ângulo Hora Angular (𝜔), que é uma relação que envolve a Hora Solar, é dada pela 

equação (4.5), em graus. 

 

 𝜔 = (𝐻𝑠 − 12). 15° (4.5) 

 

Sendo 𝜔 = 0° para o meio dia, negativos para horários anteriores ao meio dia e positivos para 

horários após meio dia.  

Existem diversas relações entre os ângulos notáveis, tal como a que relaciona o ângulo 

de incidência do feixe de radiação solar (𝜃) em relação a normal de uma superfície com a 

inclinação (𝛽) dada, segundo Duffie e Beckman (2013), por (4.6). 

 

 
cos 𝜃 = sin 𝛿 sin ∅ cos 𝛽 − sin 𝛿 cos ∅ sin 𝛽 cos 𝛾 + cos 𝛿 cos ∅ cos 𝛽 cos 𝜔

+ cos 𝛿 sin ∅ sin 𝛽 cos 𝛾 cos 𝜔 + cos 𝛿 sin 𝛽 sin 𝛾 sin 𝜔 
(4.6) 

 

Onde ∅éa latitude local, considerando valores positivos para o norte e negativos para o 

sul,variando de -90º à 90º. 

Outra relação de muita importância apresentada por Duffie e Beckman (2013) é a do 

cálculo do ângulo azimutal (𝜃𝑧) da direção do Sol, que é dada por (4.7). 
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 cos 𝜃𝑧 = cos 𝛿 . cos 𝜔 . cos ∅ + sin 𝛿 . sin ∅ (4.7) 

 

Essas expressões são fundamentais para a quantificação da energia solar incidente em 

uma superfície seja ela inclinada ou não, sendo que a notação de Duffie e Beckman 

(2013)considera o ângulo azimutal (𝛾) igual a zero no sul geográfico, azimute positivo em 

direção ao oeste e azimute negativo em direção ao leste. Sendo assim, 𝛾 = 90° na posição 

oeste, 𝛾 = −90°   na posição leste e 𝛾 = ±180°  na posição norte. 

Os ângulos (𝜃) e (𝜃𝑧), calculadosdas equações(4.6) e (4.7), permitemdeterminar a 

irradiância global que incide em um plano horizontal (𝐺𝐺𝐻) ou em uma superfície inclinada 

(𝐺𝐺𝛽) utilizando (4.8), conforme apresentado por Duffie e Beckman (2013). 

 

 𝐺𝐺𝛽 =
cos 𝜃
cos 𝜃𝑧

𝐺𝐺𝐻 (4.8) 
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5 SOFTWARE DESENVOLVIDO E CONFRONTAÇÃO COM 
PROGRAMAS EXISTENTES 

 

 

É de primordial importância o conhecimento da irradiânciano plano dos módulos no 

local da instalação do sistema fotovoltaico, a qual será utilizada no dimensionamento do 

sistema.  

 

5.1  Desenvolvimento de software para cálculo de irradiância 
 

Sabendo da importância do conhecimento da irradiânciano plano dos módulos, foi 

elaborado um programa computacional para tal. Esse programa computacional foi 

desenvolvido no softwareMatLab (2020),programado para ser abastecido por dados de 

estações meteorológicas. 

O programa faz a leitura dos dados de radiação(no plano horizontal) em uma tabela de 

Excelelaborada como banco de dados. No entanto, antes de tal leitura é realizado um 

tratamento dos dados fornecidos pela estação meteorológica. 

Foi averiguado se os valores de radiação fornecidos pelo INMET (2019) eram 

condizentes. Nessa análise foi visto que havia picos de radiação em alguns dias em horários 

próximo ao nascer do Sol e após o pôr do Sol. Sendo esse um possível erro na leitura da 

radiação feita pelos equipamentos de captação. Em tais casos, os valores de radiação lidos 

com provável erro foram expurgados da tabela de banco de dados.  

Em seguida, o software solicita a entrada de alguns dados de forma sequencial para o 

cálculo da irradiação. Primeiro é solicitado o ângulo de inclinação da superfície de 

captação(𝛽) e o ângulo azimutal da superfície(𝛾), ambos em graus. Logo depois, é solicitado 

que o usuário entre com o tipo de média desejada: diária, mensal ou anual. Por fim, é pedido 

que o usuário entre com a data que deseja analisar. A Figura 5 apresenta a janela da entrada de 

variáveis pelo usuário no programa computacional desenvolvido. 
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Figura 5 - Janela de comandos do programa computacional desenvolvido 

 
 

Caso o usuário tenha escolhido a opção de cálculo da média diária, o software 

desenvolvido irá plotar um gráfico com a irradiância média horária para cada intervalo de 

hora do dia em questão, além de fornecer o valor médio da irradiância daquele dia.  

Porém, se o período de estudo for mensal, o software irá plotar um gráfico com a 

irradiância média diária para cada dia do mês. É calculada a irradiância média para cada dia 

do mês sendo esses valores salvos em um vetor,além de fornecer o valor da irradiância média 

mensal. 

O usuário também tem a opção de calcular a irradiância média mensal para todos os 

meses do ano, na opção anual.Dessa forma, o software irá plotar um gráfico com todas as 

médias mensais de irradiância durante 1 ano. A Figura 6 mostra o gráfico da irradiância média 

anual plotado pelo programa computacional desenvolvido para a situação dos módulos 

fotovoltaicos com ângulo azimutal de superfície de -18º e ângulo de inclinação dos módulos 

em 17º, com a latitude local de -16,68º. 
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Figura 6 - Irradiância média anual, com 𝜸 = −𝟏𝟖° e𝜷 = 𝟏𝟕° 

 

5.2 Considerações pertinentes para o desenvolvimento do Software 
 

Visto que o estudo de irradiância em plano inclinado está sendo feito para um 

observador localizado no hemisfério Sul, fizeram-se necessários ajustes no equacionamento 

proposto porDuffie e Beckman (2013). 

Um desses ajustes foi realizado no ângulo azimutal de superfície. No equacionamento 

de Duffie e Beckman (2013), o qual faz referência a um observador no hemisfério Norte, é 

considerado o azimutal da superfície (𝛾) igual a zero no Sul geográfico, azimutal positivo na 

direção Oeste e azimutal negativo na direção Leste. 

Se 𝛾 > 0, será subtraído 180º e se 𝛾 < 0 será somado 180º. Dessa forma, o usuário 

entrará com o ângulo azimutal de superfície segundo as normas ABNT (2020)e o software 

fará as conversões necessários. 

Outra consideração feita no desenvolvimento do software foi em relação ashoras de 

nascer e dopôr do Sol. Usando o equacionamento proposto porDuffie e Beckman (2013), para 

o cálculo de irradiância em plano inclinado, foi visto que nesses horários o equacionamento 

apresenta falhas, ou seja, dando um fator de correção para o plano inclinado muito grande. 

Seguindo orientações do próprio autor, os horários do nascer e do pôr do Sol foram 

negligenciados no fator de correção do plano inclinado. 
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Para localidades diferentes de Goiânia, o software desenvolvido deve ser alimentado 

com os dados meteorológicos da localidade em questão e consequentemente ajustes 

necessários no código fonte.  

 

5.3 Lógica de programação doSoftware desenvolvido 
 

Início 

Chamada da sub-rotina “teste_Inclinado” 

 Escrever: (“Entre com o ângulo de inclinação da placa em graus”) 

  Ler (𝛽) 

 Escrever: (“Entre com o ângulo azimutal de superfície em graus”) 

  Ler (𝛾) 

 Para DJ de 1 até 365 passo 1 

Calcular (𝛿) 

Calcular (Ω) 

Calcular (E) 

  Para HoraOficial de 0 até 23 passo 1 

    

Se HoraOficial = 6 ou HoraOficial = 7 ou HoraOficial = 18 

    Variável fator(k) = 1 

   Se não 

    Calcular (Hs) 

    Calcular (𝜔) 

    Calcular (cos 𝜃) 

    Calcular (cos 𝜃𝑧) 

    Variável fator(k) =  (cos 𝜃) / (cos 𝜃𝑧) 

Fim 

 

Escrever: (“Entre com o tipo de média (1->Anual, 2->Mensal, 3->Diária): ”) 

 Ler (𝑇𝑖𝑝𝑜𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) 

 Se 𝑇𝑖𝑝𝑜𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 = 2 

  Escrever: (“Entre com o mês”) 

 Se 𝑇𝑖𝑝𝑜𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 = 3 

  Escrever: (“Entre com o dia e o mês”) 
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 Fim 

 Encontra quantos dias tem o mês de entrada 

Ler (data.xlms) 

Encontra a primeira linha da tabela que possui o dia/mês especificado 

 

Se (tipoMedia == 1) 

 Encontra quantos dias tem cada mês 

 Salva os valores de irradiância de cada hora do dia 

 Calcula a irradiância ao longo de um dia 

 Variável mediaDeCadaMes(j,1)=mediaMes 

 Plota (mediaDeCadaMes) 

Fim 

Se (tipoMedia == 2) 

 Salva os valores de irradiância de cada hora do dia 

 Calcula a irradiância ao longo de um dia 

 Variável Area(j,1)= mediaDia 

 Plota (mediaDeCadaDia) 

Fim 

Se (tipoMedia == 3) 

 Salva os valores de irradiância de cada hora do dia 

 Calcula a irradiância ao longo de um dia 

 Variável Area(j,1)= mediaHora 

 Plota (mediaDeCadaHora) 

Fim 

 

5.4 Considerações sobre Plano Inclinado e Plano Horizontal 
 

O mais comum, além de mais viável, é que a superfície de captação esteja inclinada 

em relação ao plano horizontal. Segundo a teoria proposta porDuffie e Beckman (2013), 

consagrada também entre outros autores, é que a melhor inclinação dos módulos fotovoltaicos 

é aquelaà qual coincide com a latitude local.  

Com base nessa teoria foram realizadas simulações, com latitude local de -16,68º, para 

diferentes valores do ângulo de inclinação. Em tal análise foi usado um ângulo azimutal de 
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superfície (𝛾) igual a -18º, ângulo esse que será usado em um estudo de caso. A Figura 7 

mostra o comportamento da irradiação em plano horizontal e inclinado de 17º. 
 

Figura 7 -Comportamento da irradiação em plano inclinado de 17ºe plano horizontal 

 

Neste caso foi obtido uma média anual de 5,077 kWh/m².dia no plano horizontal e 

5,306 kWh/m².dia com a superfície de captação inclinada em 17º. 

O módulo fotovoltaico com inclinação igual a latitude local, no caso de Goiânia -

16,68º, oferece uma maior eficiência de captação comparado com o módulo no plano 

horizontal.  

 

5.5 Comparação do software desenvolvido com programas comerciais 
 

Para validação do software desenvolvido foi realizada comparações de resultados com 

aquelesde algunssoftwares comerciais conhecidos no mercado brasileiro. Entre esses 

softwares estão oRadiaSol (UFRGS 2006), desenvolvido pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, e o simulador do site doCRESESB(2020), Centro de Referência para Energia 

Solar e Eólica.  
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5.5.1 Comparações com CRESESB e RadiaSol 
 

A primeira análise realizada foi uma comparação conjunta entre o software 

desenvolvido, o simulador do site do CRESESB (2020) e o softwareRadiaSol (UFRGS 2006), 

todos comlatitude local (∅) igual a -16,680º, ângulo de inclinação da superfície de 

captação(𝛽) igual a 17º e ângulo azimutal da superfície(𝛾) igual a 0º, isso com o intuito de 

verificar se os resultados do software desenvolvido, doravante denominado de Prog, estavam 

em conformidade. Na Figura 8 está o gráfico para comparação de resultados. 

 
Figura 8 - Resultado doProg, RadiaSol e CRESESB 

 
 

Na Tabela 1 estão as irradiâncias médias mensais e as diferenças percentuais entre os 

três programas, considerando a latitude local (∅) igual a -16,680º, ângulo de inclinação da 

superfície de captação(𝛽) igual a 17º e ângulo azimutal da superfície(𝛾) igual a 0º. 
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Tabela 1 - Diferença percentual entre CRESESB, RadiaSol e Prog 

Mês do ano 
Irradiação (kWh/m².dia) VAR % 

Prog (I) Radiasol (II) CRESESB (III) I e II  I e III 
Janeiro 5,570 5,168 5,020 7,779 10,956 
Fevereiro 4,975 5,018 5,280 -0,857 -5,777 
Março  5,086 5,222 5,170 -2,604 -1,625 
Abril 5,284 5,262 5,450 0,418 -3,046 
Maio 5,223 5,478 5,530 -4,655 -5,552 
Junho 5,450 5,360 5,510 1,679 -1,089 
Julho 5,414 5,845 5,700 -7,374 -5,018 
Agosto 5,597 6,052 6,420 -7,518 -12,819 
Setembro 5,654 5,172 5,800 9,319 -2,517 
Outubro 5,481 5,282 5,460 3,768 0,385 
Novembro 5,118 5,096 5,010 0,432 2,156 
Dezembro 4,952 5,198 5,010 -4,733 -1,158 

 

É possível verificar que os valores fornecidos pelosoftware desenvolvido e os 

programas comerciais são condizentes entre si, tendo-se como valores de irradiação solar 

média anual 5,317 kWh/m²/dia para o Prog, o RadiaSol (UFRGS 2006)com 5,346 

kWh/m²/dia eo simulador do CRESESB (2020) com 5,447 kWh/m²/dia.  Em uma análise 

quantitativa, a maior diferença percentual foi de 12,819% entre oProg e oCRESESBe 9,319% 

entre o RadiaSol e o Prog. De posse da Tabela 1 com dados quantitativos, pode-se dizer que o 

programa se apresenta utilizável.  

 

5.5.2 Comparação com Simulador do CRESESB 
 

Na comparação feita com o simulador de potencial energético solar do CRESESB 

(2020), foi realizada a análise em duas situações, ambas para uma distância de 2,5 km do 

ponto de coleta de dados e latitude local (∅) igual a -16,680º. Primeiro em um plano 

horizontal com ângulo azimutal de superfície de 0º, apresentado na Figura 9. Em seguida, 

com superfície de captação inclinada em 17º, com ângulo azimutal de superfície de 0º, 

apresentado na Figura 10.  
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Figura 9 - Resultados obtidos do Prog e CRESESB com β=0°e𝛄=0° 

 
 

Figura 10 -Resultados obtidos doProg e CRESESB com β= 17°e 𝛄=0° 

 

 

A média anual da irradiação solar com superfície de captação com ângulo de 

inclinação 0º, e com azimutal de superfície0º, é de 5,079 kWh/m²/dia para o Prog e de 5,250 

kWh/m²/dia utilizando o simulador doCRESESB (2020). Já com uma superfície de captação 
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inclinada de 17º e como o mesmo ângulo de azimutal de superfície, as médias anuais de 

irradiação solar são 5,317 kWh/m²/dia utilizando o Prog e de 5,447 kWh/m²/dia utilizando o 

simulador doCRESESB (2020).  

Em ambos os casos, tanto o Prog quanto o simulador do CRESESB 

(2020)apresentaram maiores valores de média anual de irradiação solar para a superfície de 

captação inclinada. 

 

5.5.3 Comparação com RadiaSol 
 

Por último, foram realizadas diversas simulações entre osoftware desenvolvido e 

oRadiaSol (UFRGS 2006), todas com latitude local (∅) igual a -16,680º, com objetivode 

verificar qual a melhor configuração de posicionamento dos módulos fotovoltaicos. Neste 

sentido foi fixado o ângulo azimutal de superfície em -18º, variando a inclinação da superfície 

de captação.Logo em seguida, foi fixado o ângulo de inclinação da superfície de captação em 

17º, que é próximo ao da latitude local de Goiânia, e variou-se oângulo azimutal de superfície. 

Os resultados são mostrados nas Figuras de 11 à 17. 

 
Figura 11 - Resultados obtidos do Prog e RadiaSolcom β=7° e𝛄 = -18° 
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Figura 12 - Resultados obtidos do Prog e RadiaSolcom β= 11° e 𝛄 = -18° 

 

 
Figura 13 - Resultados obtidos do Prog e RadiaSolcom β= 30° e𝛄 = -18° 
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Figura 14 - Resultados obtidos do Prog e RadiaSol com β = 17° e γ = -18° 

 
 

Figura 15 - Resultados obtidos do Prog e RadiaSol com β = 17° e γ = 2° 
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Figura 16 - Resultados obtidos do Prog e RadiaSolcom β= 17° e𝛄 =30° 

 
 

Figura 17 - Resultados obtidos do Proge RadiaSol com β = 17° e γ = 50° 
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Na Tabela 2 estão as médias anuais de irradiação solar, considerando a latitude local 

(∅) igual a -16,680º, para cada uma das situações observadas juntamente com suas diferenças 

percentuais. 

 

Tabela 2 - Médias anuais de irradiação solar e diferença percentual com variação de ângulo de inclinação e 
ângulo azimutal de superfície 

Ângulo (graus) Irradiação (kWh/m².dia) VAR % 
Inclinação Azimutal Prog (I) RadiaSol (II) II e I 

7 -18 5,224 5,274 -0,948 
11 -18 5,275 5,311 -0,678 
30 -18 5,183 5,226 -0,823 
17 -18 5,306 5,332 -0,488 
17 2 5,315 5,346 -0,580 
17 30 5,245 5,307 -1,168 
17 50 5,175 5,235 -1,146 

 

Atraves da Tabela 2, que possui dados e diferenças percentuais permitindo 

comparações percentuais,é possível verificar e validar duas hipóteses.   A primeira é que o 

melhor ângulo de inclinação dos módulos fotovoltáicos é aquele coincidente com a latitude 

local. Com o ângulo azimutal de superfície fixo, a inclinação dos módulos que apresentou a 

maior média anual de Irradiação Solar foi a de 11º. Ou seja, o ângulo de inclinação que mais 

se aproximou da latitude local para a situação de estudo da cidade de Goiânia. Tal fato 

ocorreu tanto no software desenvolvido (Prog) quanto noRadiaSol (UFRGS 2006). 

A segunda hipótese verificada foi a de que o melhor posicionamento é aquele no qual 

o ângulo azimutal é nulo. Sendo fixado o ângulo de inclinação dos módulos (𝛽) em 17º, foi 

feita a variação do ângulo azimutal de superfície. Nessa análise foi verificado que a maior 

Irradiação Solar média anual foi a com o ângulo azimutal de superfície igual a 2º. Ou seja, um 

ângulo próximo de 0º. Sendo verificada tanto no Progquanto noRadiaSol (UFRGS 2006). 

Portanto, para o caso da cidade de Goiânia o melhor posicionamento dos módulos 

fotovoltaicos é quando ângulo de inclinação dos módulos (𝛽) é 16,68º e o ângulo azimutal de 

superfície (𝛾) é 0º. 

Também foi feita mais uma verificação de compatibilidade do Prog com um software 

comercial. O módulo da maior variação percentual entre o Prog e o RadiaSol, para as 

situações acima, é de 1,168%.  
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Não foi realizada uma verificação de compatibilidade do Prog com o CRESESB, com 

a variação dos ângulos de azimutal de superfície e inclinação dos módulos, devido as 

limitações do CRESESB, o qual não permite a variação desses ângulos.  

 

5.6 Influência da rota do Sol na incidência de radiação solar no arranjo 
fotovoltaicos 
 

Analisando a influência da rota do Sol na incidência de radiação solar no arranjo 

fotovoltaico durante o ano, duas datas merecem uma atenção especial: o solstício de inverno e 

o solstício de verão. 

O solstício representa o posicionamento do Sol com a maior declinação. Em relação ao 

hemisfério sul, durante o solstício de inverno, o qual se inicia no mês de junho, o Sol estará 

incidindo sobre o Trópico de Câncer. No ano de 2019,o solstício de inverno ocorreu dia 21 de 

junho. 

Já durante o solstício de verão, ocorre uma característica inversa que a ocorrida 

durante o solstício de inverno. O solstício de verão, o qual tem início no mês de dezembro, o 

Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. No ano de 2019, o solstício de 

verão ocorreu no dia 22 de dezembro.  

É possível verificar a influência dessas duas situaçõesna incidência de radiação solar 

no arranjo fotovoltaico. NaFigura 9é possível ver que no mês de junho houve uma queda na 

irradiação média mensal, sendo que um dos fatores foi o solstício de inverno. As ocasiões que 

merecem atenção são os meses de dezembro e janeiro, período que ocorreu o solstício de 

verão, tendo nesses meses um aumento significativo na irradiação média mensal. 

É de grande importância ter conhecimentoda rota do Sol durante o ano, que possui 

uma influência direta na irradiação média mensal.  
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6 ESTUDO DE CASO 
 

 

Foi realizado um estudo para implantação de um sistema fotovoltaico conectado a 

rede, conhecido como on-grid, em uma residência no Setor Recanto do Bosque, em Goiânia. 

A residência em questão se localiza na rua RB 38 – A, quadra 38 lote 67, no setor Recanto do 

Bosque em Goiânia. Nesse estudo, os módulos fotovoltáicos foram colocados no telhado da 

garagem da residência, em um telhado de uma água coberto com telha cerâmica do tipo 

americana. 

Na Figura 18está uma imagem adaptada do GoogleEarth (2020)mostrando a 

localização geográfica do telhado e, em destaque, o local onde será instalado os módulos 

fotovoltaicos, mostrando também a água do telhado. 

 

Figura 18 - Localização geográfica do telhado de implantação dos módulos fotovoltaicos 

 
Fonte: adaptado doGoogleEarth (2020). 

 

A residência do estudo teve um baixo consumo energético nos últimos doze meses, tal 

como exposto na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Consumo em kWh de doze meses para a residência deste estudo 

Referência Consumo (kWh) 
nov/19 135 
dez/19 139 
jan/20 174 
fev/20 148 
mar/20 95 
abr/20 184 
mai/20 174 
jun/20 162 
jul/20 163 
ago/20 171 
set/20 197 
out/20 202 
nov/20 213 

 

Com base nos dados de consumo citados acima, foi calculado a média mensal de 

consumo energético (𝐶𝑚) de 165,923 kWh.Sendo o fornecimento energético da residência do 

tipo monofásico, há um desconto de 30kWh do valor médio mensal de consumo. Esse valor já 

é pago para a distribuidora de energia elétrica local independe se teve consumo ou não. 

Considerando uma ampliação de carga resultando em aumento de consumo de 60 kWh/mês, 

será considerado um consumo médio mensal (𝐶𝑚) de 225,923 kWh. Portanto, a média mensal 

de consumoenergético corrigida é195,923 kWh. 

O consumo energético médio diário(𝐶𝑑) é dado por (6.1). 

 

 𝐶𝑑 =
𝐶𝑚

30 (6.1) 

 

Portanto, a média de consumo diária é 6,531 kWh. 

O telhado da casa onde serão colocados os módulos fotovoltaicos possui ângulo 

azimutal de superfície de -18º, determinadoatravés doGoogleEarth (2020), e inclinação, que 

será a mesma inclinação dos módulos (𝛽), de 17º. Tais parâmetros são considerados bons para 

a implantação do sistema. A inclinação dos módulos estápróxima ao valor do módulo da 

latitude local que é -16,68º, situação considerada como ideal. 
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6.1 Cálculo da irradiância disponível 
 

ATabela 4 apresenta a irradiância média mensal para Goiânia no ano de 2019, com 
ângulo azimutal de superfície de -18º e ângulo de inclinação dos módulos em 17º, no Prog e 
no RadiaSol. 

 

Tabela 4 - Irradiância disponível 

Mês Irradiância mensal (kWh/m².dia) 
Prog Radiasol 

Janeiro 5,604 5,176 
Fevereiro 4,980 5,020 
Março 5,042 5,219 
Abril 5,257 5,245 
Maio 5,173 5,441 
Junho 5,366 5,316 
Julho 5,325 5,796 
Agosto 5,560 6,019 
Setembro 5,650 5,162 
Outubro 5,508 5,281 
Novembro 5,205 5,100 
Dezembro 5,001 5,209 

 

Com base na Tabela 4 onde é apresentado um comparativo mensal com dados 

oriundos do programa computacional desenvolvido e do RadiaSol, o mês com menor 

irradiação solar (𝐼𝑟) foi fevereiro com 4,980 𝑘𝑊ℎ/𝑚², segundo o Prog, e 5,020𝑘𝑊ℎ/𝑚² 

segundo o RadiaSol, também no mês de fevereiro. 

Para o dimensionamento do sistema, o critério adotado foi o de utilizar como base o 

mês com a menor irradiância. Utilizando os dados da Tabela 4, o mês com menor irradiação 

solar(𝐼𝑟) foi fevereiro com 4,980 𝑘𝑊ℎ/𝑚², segundo o Prog. 

O número de horas diárias de Sol (𝑁ℎ𝑆𝑜𝑙) considerada nesse projeto pode ser obtida 

através da irradiação padrão de 1 𝑘𝑊/𝑚² édada por (6.2). 

 

 𝑁ℎ𝑆𝑜𝑙 =
𝐼𝑟

1 𝑘𝑊/𝑚²
 

(6.2) 

 

Dessa forma,𝑁ℎ𝑆𝑜𝑙 = 4,980 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠. 
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Isso não significa que haverá apenas 4,980 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 de Sol no dia. Mas que, apenas em 

cerca de 4,980 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠a irradiância alcança níveis próximos a 1 𝑘𝑊/𝑚2, passando os módulos 

fotovoltaicos a gerar potência nominal.  

A demanda prevista(𝐷) para ser atendida pelos painéis é calculada por (6.3). 

 

 𝐷 =  
𝐶𝑑

𝑁ℎ𝑆𝑜𝑙
 

(6.3) 

 

Portanto, 𝐷 = 1,311 𝑘𝑊. 

 

6.2 Escolha do módulo fotovoltaico e do inversor de corrente 
 

Considerando que haverá uma ampliação de carga, serão adotados 4 painéis 

policristalino da fabricante Canadian (2020)com 330Wp cada, apresentado na Figura 19. 

 
Figura 19 - Módulo policristalinoCanadianHiKu 330 Wp 

 
Fonte: Canadian (2020). 

 

A escolha do painel policristalino comparado ao monocristalino foi devido 

principalmente ao seu custo. O sistematerá uma potência total de 1,320𝑘𝑊𝑝. Dessa forma, 

atenderá a demanda atual da residência, tendo uma margem para um possível crescimentode 

demanda. Além do mais,o local a ser instalado os módulos fotovoltaicos é livre de 

sombreamentos.  
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Vale lembrar que a potência dimensionada não corresponde a potência de pico ou a 

potência instalada da instalação elétrica. Isso é possível porque o sistema fotovoltaico é 

conectado à rede. Ou seja, quando tiver pico de demanda e a quantidade de energia produzida 

pelo sistema fotovoltaico não conseguir suprir tal carga, ocorrerá uma compensação pela rede 

elétrica da concessionária. Quando não estiver sendo usado toda a energia proveniente do 

sistema fotovoltaico a mesma será injetada na rede elétrica gerando créditos para a unidade 

consumidora.  

Na Tabela 5estão as características elétricas do módulo fotovoltaico a 25ºC. Sendo a 

área de cada módulo de 1,850 m². 

 
Tabela 5 - Características elétricas do módulo policristalinoCanadian Solar 330Wp 

 

Fonte: Canadian (2020). 

 

O inversor de frequência escolhido para essa aplicação, levando em consideração a 

potência dos painéis e um FDI entre 0,75 e 0,85 considerado como ideal segundo Pinho e 

Galdino (2014), foi o GW 1000-XS da fabricante GoodWe (2020),com potência (𝑃𝑖𝑛𝑣) 

de1 𝑘𝑊. A Figura 20 apresenta uma imagem do inversor de frequência usado. 
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Figura 20 - Inversor de frequência GoodWe GW 1000-XS 

 
Fonte: GoodWe (2020). 

 

Dessa forma, o sistema ficou com FDI = 0,758. O sobre dimensionamento proposital 

do inversor evita que o equipamento venha a trabalhar em elevadas temperaturas, o que leva a 

uma maior vida útil.  

O modelo escolhido tem tensão de saída de 220/230V AC do tipo senoidal pura com 

distorção >3%. Suas principais especificações técnicas estão ilustradas na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Dados técnicos do Inversor de Corrente GoodWe 1000-XS 

 

Fonte: GoodWe (2020). 

 

Vale ressaltar que o modelo escolhido de inversor é compatível com a rede elétrica da 

concessionária que atende a região metropolitana de Goiânia, que é uma tensão de 220V e 

uma frequência de 60Hz e que a saída do inversor é do tipo monofásica. 

 

6.3 Verificação de compatibilidade entre o arranjo fotovoltaico e o inversor 
 

Após escolhido qual o módulo, a configuração do arranjo fotovoltaico e qual inversor 

serão usados no sistema fotovoltaico em questão, é necessária uma averiguação de 

compatibilidade entre o gerador fotovoltaico e o inversor.  

De acordo com a Tabela 5,a tensão de operação no ponto de máxima potência do 

módulo fotovoltaico é 32,2V. A faixa de tensão de valores admissíveis para a geração a plena 

carga (MPPT) observada na Tabela 6para o inversor GW 1000-XS é de 40 ~ 450V. De acordo 

com a Figura 21 a tensão nos terminais do arranjo (𝑉𝑖𝑛) é determinada utilizando (6.4). 

 

 𝑉𝑖𝑛 = 𝑁𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑉𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (6.4) 
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Sendo, 𝑁𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 o número de módulos do arranjo e 𝑉𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠  a tensão no ponto de máxima 

potência de cada módulo. 

Com 4módulos com tensão de 32,2V ligados em série, como na Figura 21, totalizando 

dessa forma uma tensão de𝑉𝑖𝑛 = 128,8𝑉. 

 
Figura 21 - Arranjo dos módulos fotovoltaicos 

 
Como 40V < 128,8V < 450V a tensão de operação no ponto de máxima potência está 

adequada para esse inversor.  

A tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico(𝑉𝑜𝑐) é 39,2V, a qual é maior que a 

em operação no ponto de máxima potência. Além disso a tensão em circuito aberto deve ser 

menor que a máxima tensão de entrada permitida pelo inversor que é 450V. A tensão máxima 

(𝑉𝑚𝑎𝑥)do arranjo é calculada por (6.5). 

 

 𝑉𝑚𝑎𝑥 =  𝑁𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑉𝑜𝑐  (6.5) 

 

Logo verifica-se que:𝑉𝑚𝑎𝑥 = 156,8𝑉.Como 156,8V é menor que 450V este critério também 

está sendo atendido pelo sistema.  

Acorrente máxima de entrada nos inversos é de 12,5A, e a corrente no ponto de 

máxima potência dos módulos é de 10,24A. Como os módulos estão ligados em série, a 

corrente de entrada do inversor também é de 10,24A. Sendo 10,24A menor que 12,5A, esse 

outro critério também está sendo atendido.  

A temperatura superficial influência na tensão gerada pelos módulos. Ao passo que o 

aumento da temperatura leva a uma queda na tensão dos módulos e, de forma contrária, uma 
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diminuição na temperatura superficial dos módulos leva a um aumento na tensão de saída das 

placas, sendo que os parâmetros usados anteriormente são para uma condição ideal de 

operação a 25ºC. Em outras temperaturas, há uma correção nos parâmetros elétricos do 

módulo, as características de temperatura do módulo estão apresentadas na Tabela 7.  

 
Tabela 7 - Características de temperatura do módulo policristalinoCanadian Solar 330Wp 

 
Fonte: Canadian (2020). 

 

A temperatura máxima (𝑇𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎) considerada é 60ºC e a temperatura mínima 

(𝑇𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎) é 10ºC, consideradas como temperaturas extremas atingidas na superfície dos 

módulos durante o dia, período esse em quem os módulos estarão em operação. 

Na condição de menor temperatura, a máxima tensão possível nos módulos 

fotovoltaicos ocorrerá na condição de circuito aberto, calculada essa correção (𝑉′𝑜𝑐) por (6.6). 

 

 𝑉′𝑜𝑐 =
𝛽𝑉𝑜𝑐[% ℃⁄ ]

100 ∗ 𝑉𝑜𝑐 ∗ (𝑇𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 − 𝑇𝑆𝑇𝐶) (6.6) 

 

Sendo 𝛽𝑉𝑜𝑐 o coeficiente de temperatura para tensão de circuito aberto. Logo, 𝑉′𝑜𝑐 = 1,646𝑉. 

A tensão máxima em circuito aberto é calculada por (6.7). 

 

 𝑉𝑜𝑐𝑚𝑎𝑥 = (𝑉𝑜𝑐 + 𝑉′
𝑜𝑐) ∗ 𝑁𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (6.7) 

 

Sendo uma string de 4 módulos em série,𝑉𝑜𝑐𝑚𝑎𝑥 = 163,386𝑉.Como 163,386V é menor que 

450V este critério também está sendo atendido.  

Já na condição de maior temperatura, a mínima tensão nos módulos ocorrerá na 

condição de plena carga, calculada essa correção (𝑉′𝑚𝑝) por (6.8). 
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 𝑉′𝑚𝑝 =
𝛽𝑉𝑚𝑝[% ℃⁄ ]

100 ∗ 𝑉𝑚𝑝 ∗ (𝑇𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑇𝑆𝑇𝐶) (6.8) 

 

Sendo 𝛽𝑉𝑚𝑝 o coeficiente de temperatura para tensão de plena carga. Logo, 𝑉′𝑚𝑝 =

 −4,057𝑉. 

A tensão mínima de plena carga é calculada por (6.9). 

 

 𝑉𝑚𝑝𝑚𝑖𝑛 = (𝑉𝑚𝑝 + 𝑉′
𝑚𝑝) ∗ 𝑁𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠  (6.9) 

 

De forma semelhante, como é uma string de 4 módulos em série𝑉𝑚𝑝 min =

 112,572𝑉.Como 112,572𝑉 é maior que 40V este critério também está sendo atendido. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

O softwaredesenvolvido apresentou resultados condizentescom os programas 

comerciais. Com base nos dados de comparação quantitativa da Tabela 1 e da Tabela 2, 

conclui-se que o programa é utilizável.  

Pode-se dizer que os dados obtidos sãoconfiáveis comparado com os programas 

comerciais devido à base de dados utilizada. ORadiaSol (UFRGS 2006), por exemplo, utiliza 

dados fornecidos pelo SWERA(Solar and Wind Energy ResourceAssessment), o qual é 

constituído por meio de captação através de satélite geoestacionário.  

Já o CRESESB (2020) usa como banco de dados o SunData, queé baseado no banco 

de dados de Valores Médios de Irradiação Solar Sobre o Solo Horizontal do Centro de 

Estudos de Energia Solar (CENSOLAR, 1993). Esse banco de dados conta com valores de 

irradiação solar diária média mensal no plano horizontal para cerca de 350 pontos no Brasil e 

países vizinhos. 

O software desenvolvido faz uso de banco de dados coletado diretamente no local de 

estudoe em época recente. No estudo de caso escolhido para a cidade de Goiânia no ano de 

2019, foi abastecido com dados do INMET (2019) da estação meteorológica do Setor Santa 

Genoveva, em Goiânia. 

O fato de a coleta de dados ter sido realizada através de instrumentos de medição de 

radiação dentro da própria cidade de Goiânia e no ano de 2019, leva a uma entrega de dados 

confiáveis devido a diminuição de fatores externos que podem afetar as medições, tal como a 

atmosfera. Além do mais, devido aos dados do INMET serem atuais outros fatores externos, 

tal como o aumento do efeito estufa pode ser levados em consideração. Visto que, seu 

aumento leva a uma maior radiação solar incidente sobre a superfície terrestre.  

Outra vantagem do programa computacional desenvolvido frente a alguns softwares 

comerciais é a possibilidade da variação dos ângulos de azimutal de superfície e de inclinação 

dos módulos, podendo dessa forma ser analisado a irradiância disponível para diferentes 

configurações de posicionamento dos módulos fotovoltaicos.  

Este Projeto Final de Curso é uma contribuição às atividades do projeto de extensão 

“Transferência de conhecimentos e criação do Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica, 

como estratégias na implementação das Novas Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Engenharia”, como material didático da área, a ser disponibilizado para a sociedade. 
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Como proposta para futuras pesquisas é sugerido o estudo de análise de custos da 

inclinação dos módulos em sistemas fotovoltaicos implantados.  
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