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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como propósito elaborar um projeto para um posto de abastecimento veicular 

com sistema fotovoltaico e um ponto de recarga para carro elétrico, já que a demanda de 

veículos elétricos está crescente. Também foram analisados os aspectos históricos e 

econômicos. 

Neste estudo foram analisadas categorias de conectores e carregadores, existem vários modelos 

e fabricantes há uma corrida estabelecer um padrão. De acordo com as necessidades do projeto 

foram escolhidos os módulos fotovoltaicos e o inversor. O Programa utilizado para coletar os 

dados foi o RADIASOL 2, desenvolvido no LABSOL da UFRGS. É apresentado também uma 

análise financeira destacando: Valor presente líquido, fluxo de caixa, taxa de retorno, tempo de 

retorno (payback) e índice de lucratividade, tanto do sistema fotovoltaico como também do 

carregador. 

Os Resultados obtidos foram satisfatórios como os indicadores positivos, logo a implementação 

do posto de abastecimento com sistema fotovoltaico e um ponto de recarga é viável. Tornar um 

posto tradicional em um posto hibrido já traz uma vantagem competitiva e uma consciência 

ambientais.  

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. 

 

Palavras-chaves: Conectores, Carregadores, Sistema fotovoltaico, Veículos Elétrico. 

  



ABSTRACT 
 

This work aims to elaborate a project for a vehicle filling station with photovoltaic system, 

since the demand for electric vehicles is growing. Historical and economic aspects were 

considered. 

In this study, categories of connectors and chargers were analyzed. According to the needs of 

the project, the photovoltaic modules and the inverter were chosen. The program used to collect 

the data was RADIASOL 2, developed at LABSOL at UFRGS. A financial analysis is also 

presented highlighting: Net present value, cash flow, rate of return, time of return (payback) 

and profitability index. 

The results obtained were satisfactory as the positive indicators, so the implementation of the 

station with a photovoltaic generator appears as a great suggestion for the modernization of fuel 

stations. 

 

Keywords: Connectors, Chargers, Photovoltaic system, Electric vehicles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A História do posto de abastecimento a gasolina começou no início do século XX, com 

os desenvolvimentos dos primeiros carros a gasolina. Foi recebido pelo público como excelente 

opção, já que os veículos que existiam eram muito caros e difíceis de dirigir. 

 

Os primeiros postos de abastecimento surgiram nos Estados Unidos nos anos de 1905, 

com o Henry Ford vendendo carros a combustão para a classe média. Houve uma transformação 

na paisagem dos grandes centros urbanos. Em 2020 surge uma nova forma de pensamento sobre 

questões ambiente e com isso a vinda de veículos elétricos (VE 's). Em vários países estudos 

estão sendo realizados para colocar postos de veículos elétricos de forma sustentável e barata 

como, por exemplo,  na Alemanha, Japão, China e os Estados Unidos (CICLOVIVO, 2020). O 

Reighard's. O posto apresentado na Figura 1, está em operação contínua desde 1909. 

 

Figura 1 - O posto de abastecimento mais antigo em funcionamento 

 
Fonte: Martin Oil (2021) 

 

É o mais antigo posto de abastecimento da América. Reighard's foi publicado no Journal 

of Commercial Archaeology e na revista American Heritage. Alguns outros postos de 

abastecimento, que não existem mais, podem reivindicar uma data de nascimento anterior, mas 
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o Reighard's é considerado o posto de abastecimento mais antigo em operação contínua nos 

Estados Unidos (MARTIN OIL, 2018). 

 

 

 Primeiro posto de abastecimento do Brasil 

 

No Brasil o processo foi um pouco diferente. Na cidade Santos (SP), foi instalado 

primeiro uma bomba de abastecimento em 1919, conforme mostrado na Figura 2. Esta bomba 

foi considerada a primeira do gênero na América do Sul e era propriedade de Antônio Duarte 

Moreira, que obteve concessão da Prefeitura para instalá-la, a fim de que pudesse abastecer sua 

frota de táxis, provavelmente o primeiro serviço santista de transporte em carros (MEMORIA 

SANTISTA, 2014).  

 

Figura 2 - Primeiro ponto de abastecimento do Brasil 

 
Fonte: memoria santista ([s.d.]) 

 

 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é elaborar um projeto visando às necessidades de 

abastecimento de veículos elétricos, dado os seguintes fatos: um aumento de veículos elétricos 
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no Brasil; o mundo está caminhando cada vez mais para sustentabilidade. Um fator que 

contribui para a poluição é o combustível fóssil, então é importante solucionar essa questão. 

Também é importante ter um estudo de viabilidade técnica e econômica do posto 

híbrido, como é o caso deste trabalho, pois os indicadores financeiros permitem saber se é 

possível a implementação. 

 

 

 Contexto 

 

Existe a necessidade de uma mudança de paradigma em questões ambientais. Um fator 

que está contribuindo muito para isto são as energias renováveis. Há um aumento na compra de 

veículos elétricos (VE’s) como carro, moto, bicicleta, patinete e outros. Entretanto, há uma 

questão sobre o abastecimento (carregamento) destes veículos, principalmente em viagens de 

longas distâncias, considerando que o Brasil tem um grande faixa territorial de leste a oeste e 

de norte a sul. Existe o costume de viajar de carro em família, durante uma viagem não se quer 

transtorno ou dificuldades com o veículo, e também nas grandes cidades existem problemas 

parecidos. Para facilitar e trazer comodidade para os donos de veículos elétricos, é interessante 

ter postos de carregamentos sempre disponíveis. Os indivíduos terem no seu “smartphone” o 

ponto de recarga já traz um alívio. Nos pontos de recarga poderá realizar trocas de baterias, ter 

lojas de conveniência, plugue para diversos veículos e segurança para seus usuários. A carga 

rápida demora de 10 a 30 min. 

 

Primeira rede de recarga ultrarrápido do Brasil 

 

Está em construção no Brasil, um projeto conhecido como eletroposto, o qual tem como 

meta ser a maior rede de carregamento da américa do sul. Parte do projeto Plug&Go, aprovado 

pela Anatel em 2019. Foi implantada pelo consórcio que inclui a EDP Smart, Volkswagen, 

Audi, Porsche, Siemens, ABB, entre outras empresas. Esta primeira estação de carregamento 

ultrarrápida fica localizada no Shopping SerraMar, em Caraguatatuba, no litoral norte de São 

Paulo. Quando concluída, a rede abrigará 30 estações de carregamento que estarão localizadas 

nas rodovias que ligam São Paulo (SP) a Brasília (DF), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), 

portanto, incluindo as rodovias Anhanguera, Régis Bittencourt e Fernão Dias. Como mostra a 
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Figura 3 , este é o primeiro e maior projeto da América do Sul de instalação de carregadores 

ultrarrápidos (150 kW e 350 kW), (CICLOVIVO, 2020). 

 

Figura 3- Posto da primeira rede de recarga ultrarrápido do Brasil 

 
Fonte: Revista Carro (2020) 

 

 

 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho é composto por cinco capítulos, sendo o capítulo 1 este introdutório. O 

capítulo 2 contém informações sobre veículos elétricos e dispositivos pertinentes. O capítulo 3 

expõe fundamentação teórica. O capítulo 4 faz abordagem de estudo realizado em posto de 

abastecimento convencional com apresentação de resultados. No capítulo 5 são apresentadas as 

conclusões deste trabalho e comentários. 
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2 Veículos elétricos e dispositivos pertinentes  

 

 

 Veículos elétricos 

 

Para suprimento da demanda de energia elétrica do Brasil de acordo com “o  estudo 

avaliação de impactos da recarga de veículos elétricos em sistemas de distribuição” (SIMON, 

2013), a rede de distribuição  de energia não está projeta para atendimento de certo número de 

veículos elétricos (VE’s) nas grandes cidades.  É sugerido incentivos a energia sustentável como 

eólica e solar para solução desta questão. A Tabela 1 e o Gráfico 1 expõem a evolução temporal 

das vendas e emplacamento de veículos elétricos no Brasil.   

 

Tabela 1 – Vendas e emplacamentos de veículos elétricos no Brasil 

 
Fonte: Adaptado de ABVE (2020) 

 

Na Tabela 1 Ves = (veículos elétricos puros 100% a baterias + veículos híbridos plug-

in e híbridos não plug-in; Automóveis e veículos comerciais leve. Exclui ônibus, motos e 

veículos levíssimos. 

 

 

 Baterias 

 

Está havendo uma corrida para encontrar uma bateria que solucione problemas de 

armazenamento com baixo impacto ambiental. A Tesla é uma das empresas que está produzindo 

bateria de alta qualidade juntamente com empresas asiáticas. 

No dia da bateria 22 de setembro a Tesla conseguiu estabelecer um novo paradigma no 

armazenamento de energia automotiva, devido aos avanços atingidos com a célula de bateria 
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4680, apresentada na Figura 4. Entre algumas das melhorias alcançadas pela nova célula, a 

célula de bateria 4680, é o fato de oferecer uma redução de 56% no custo de um veículo por 

kWh (TECMUNDO, 2020). 

Figura 4 - Célula 4680 

 
Fonte: Tesla (2020) 

 

Tipos de baterias 

 

 Existem várias baterias no mercado atual, no entanto, há busca por maior eficiência e 

baixo impacto no meio ambiente. 

 

Baterias que estão sendo pesquisadas 

  

A lista que segue mostra as baterias mais pesquisada no momento: 

 

• Polímeros de Lítio 

• Fluxo redox de vanádio 

• Lítio enxofre 

• Íons de zinco 

• Hidreto metálico de níquel 
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2.2.1.1 Outros tipos de baterias 

 

Chumbo-ácido: É a mais comercializadas no Brasil pelo seu custo benefício, é bastante 

utilizada em painéis fotovoltaicos com um bom rendimento e uma durabilidade de 5 a 10 anos 

dependendo das condições de uso, e sua eficiência está entre 50% a 85% dependo da tecnologia 

aplicada. 

Íons de lítio: No Brasil essa tecnologia é pouca utilizado em placa solares comparada à 

de chumbo-acido, entretanto, há possibilidade de um aumento de comercialização pelo seu alto 

desempenho em relação ao chumbo-ácido com uma durabilidade de 5 a 15 anos dependo das 

condições de uso, e sua eficiência está entre 85% a 95% dependendo da tecnologia aplicada. 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, bateria de lítio-íon é vista 

como a “que ganhará mais espaço nos próximos anos” devido à acentuada redução de preços, 

de 85% entre 2010 e 2018. 

Hidrogênio: Esse tipo de armazenamento de energia está sendo muito pesquisado em 

alguns países como Alemanha e Japão. Para solucionar o tempo de recarga dos veículos 

elétricos, tem empresas estudando uma forma de colocar essa tecnologia em seus equipamentos, 

pois tem quase zero de impacto ambiental. Já que o hidrogênio com oxigênio forma uma 

molécula de água, esta forma de armazenando é melhor comparada com as anteriores em 

durabilidade e tempo de carga. 

 

 

 Carregadores  

 

O carregador é um dos componentes do veículo elétrico muito importante, pois na falta 

de carga o veículo não desloca ou durante uma viagem longa será necessário recarregar. Sendo 

assim, tem que ser analisado quando for comprar o veículo elétrico. 

No comércio existem várias categorias de carregadores como o doméstico, público, e o 

empresarial. O usuário tem que saber a aplicação para facilitar a escolha. Alguns carros já vêm 

de fábrica um carregador portátil como é o carro da Tesla. Neste trabalho o foco será 

carregadores rápido (22kW e mais potente) e do tipo 2, para usuário de posto. 
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2.3.1 Carregadores domésticos 

 

Os carregadores domésticos podem vir com o carro elétrico ou separadamente. No 

mercado brasileiro tem os portáteis, e os de parede com a potência de 7 a 22 kW sendo 

atualmente os valores de R$ 3.000,00 a R$ 15.000,00. Os portáteis não precisam de instalação, 

já os de parede precisam ter uma instalação com um bom aterramento. 

 

 

2.3.2 Carregadores público e empresarial 

 

Os carregadores de grande porte são os mais divulgados pela mídia, pois são instalados 

em shopping e praça públicas. Entretanto, seu valor é muito alto é está entre R$ 50.000,00 e R$ 

200.000,00 por unidade. Uma parceria com os fabricantes e concessionárias pode reduzir o 

custo. 

 

 

2.3.3 Tipos de conectores 

 

No Brasil tem vários tipos de conectores, sendo necessário saber qual conector é o 

melhor para os carros elétricos. Como os brasileiros compram carros de diversos locais do 

mundo, o conector varia de um fabricante para o outro. A Tabela 2 expõe conectores que têm 

sido comercializados. 
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Tabela 2 - Tipos de Conector 

 
Fontes: Adaptado de Insideevs (2020a) 

 

O conector mais utilizado do Brasil é o SAE IEC 62196 TIPO 2 visto na Tabela 2. Ele 

existe em shopping e supermercado, sendo ótimo para residência e é produzido na Europa. Este 

tipo de conector e útil para instalações públicas e para alguns sistemas privados. Para residência 

precisa de sistema dedicado (FALVO et al., 2014). A Figura 5 mostra conectores utilizados em 

diferentes países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conector
Corrente
Voltagem
Potência

Conector
Corrente
Voltagem
Potência

Conector GB/T 20234.2-2011 AC GB/T 20234.3-2011 DC
Corrente 32A 250A
Voltagem 220V - 440V AC 400V - 750V DC
Potência 3,52 kW - 14,08 kW 50 kW - 187,5 kW

Conector
Corrente
Voltagem
Potência

Conector
Corrente
Voltagem
Potência

Tipos de Conectores

IEC 62196 Mennekes Tipo 2
63A monofásico a trifásico

250V/400V monofásico a trifásico
43 kW (potência máxima)

120V - 240V monofásico
0,96 kW - 19,2 kW

EU DC CCS Combo 2 IEC 62196-3 Tipo 2
200A

200V - 850V DC
13 kW - 170 kW

SAE J1772 CCS Tipo 1
200A

200V - 600V DC
125 kW (potência máxima)

GB/T3

CCS Tipo 14

CCS Tipo 25

SAE J1772 Tipo 11

SAE IEC 62196 Tipo 22

SAE J1772
80A
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Figura 5 - Os tipos de conectores mais comum 

 
Fonte: Insideevs ([s.d.]) 

 

É possível afirmar que essa quantidade de conectores é um problema para dono de 

veículos elétricos. Um local de carregamento não significa que poderá carregar seu veículo, 

porque pode acontecer que o conector não seja compatível. Uma das formas para solucionar é 

colocar vários conectores no posto de abastecimento. Houve o mesmo problema com celular 

no início para padronizar os carregadores. 

 

 

2.3.4 Mercado de carregadores 

 

Com o aumento da demanda de carregadores várias empresas estão entrando nessa área 

para estabelecer o melhor carregador e conector, sendo assim, é difícil saber ao certo as marcas 

e modelos existentes. Tem as empresas de carro que cria seu próprio carregador, como a Tesla 

e a BMW. A Tabela 3 mostra alguns tipos de carregadores e conectores. 

 

Tabela 3 - Tipos de carregadores e conectores 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Fabricante Modelo Tipo de conectores Potência

Enel x JuicePump ccs2, type2 and CHAdeMO AC: 43kW DC:50 kW
Control Raption 50 Series ccs1, type2 and CHAdeMO AC: 43kW DC:50 kW
ABB Terra 54 UL ccs1 and CHAdeMO DC: 50kW

efacec QC45 ac43, type 2 and CHAdeMO AC: 45kW DC:50 kW
Delta Ultra Fast Charger ccs1, type2 and CHAdeMO AC: 50 kW DC:150 kW
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O nosso maior interesse é o carregador privado com múltiplos conectores, ou seja, para 

colocar no posto de carregamento e ser efetuado cobrança aos usurários. Um estudo feito pela 

West Tecnlogies em (2015), o preço do estação de carga está entre U$ 10.000,00 a U$ 

40.000,00.  
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Este capítulo é divido em: Conceito geográfico, a incidência solar, o programa utilizado 

para análise de irradiância, os módulos fotovoltaicos, os tipos de sombreamentos, a 

característica das células, o inversor, e o dimensionamento. 

 

 

 Conceito geográfico 

 

Com base na geografia, os pontos importantes para localização são a latitude e a 

longitude, pois cada região tem uma irradiância diferente. 

 

 

3.1.1 Latitude 

 

É o valor angular do arco de meridiano compreendido entre o equador e o paralelo do 

lugar de referência. Será sempre norte (N) ou sul (S) (PEREIRA; OLIVEIRA, 2015). 

 

 

3.1.2 Longitude 

 

É o valor angular, junto ao eixo da Terra, do plano formado pelo prolongamento das 

extremidades do arco de paralelo compreendido entre o meridiano de Greenwich e o meridiano 

do lugar de referência, considerando-se este plano sempre o paralelo ao plano do equador. A 

longitude será sempre leste (E) ou oeste (W) (PEREIRA; OLIVEIRA, 2015). 

 

 

3.1.3 Ângulo de inclinação 

 

É o ângulo formado entre o solo e o plano inclinado, ou seja, a inclinação do módulo 

com a superfície do solo. O ponto ótimo de inclinação é igual a latitude (PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2015). 

 



24 
 

 

3.1.4 Ângulo de azimute 

 

Na Figura 6 o azimute é formato entre o Norte verdadeiro e o módulo. 

 

Figura 6 - Ângulo azimutal 

 
Fonte: FRONTIN; TEREZA; CARNEIRO (2017) 

 

No caso em que o módulo seja fixado no telhado é importante identificar o norte 

verdadeiro para encontrar o ângulo corretamente (FRONTIN; TEREZA; CARNEIRO, 2017). 

 

 

 Radiação Solar 

 

Os dados de radiação solar podem estar especificados em termos de valores instantâneos 

do fluxo de potência ou valores de energia por unidade de área (com diversos períodos de 

integração), conhecidos como irradiância e irradiação, respectivamente. A forma mais comum 

de apresentação dos dados de radiação é através de valores médios mensais para a energia 

acumulada ao longo de um dia. Também é comum determinar-se um “Ano Meteorológico 

Padrão ou Típico” a partir de informações armazenadas ao longo de vários anos de medidas. 

Nas estimativas de produção de energia elétrica, é útil ignorar os efeitos de variação da 

irradiância a cada instante e considerar a totalidade da energia elétrica convertida em intervalos 

horários. Como há uma forte linearidade entre a produção de energia e a irradiação horário, este 

conceito pode ser estendido, gerando uma forma bastante conveniente de se expressar o valor 

acumulado de energia solar ao longa de um dia: o número de Horas de Sol Pleno (HSP). Esta 
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grandeza reflete o número de horas em que a irradiância solar deve permanecer constante é 

igual a 1.000 W/m². A Figura 7 mostra que a energia resultante é equivalente à energia 

disponibilizada pelo Sol no local em questão, acumulada ao longo de um dado dia (PINHO; 

GALDINO, 2014). 

 

Figura 7 - Radiação solar diária com valores equivalentes de HPS 

 
Fonte: Manual do Engenheiro (2014) 

 

 Na Figura 7 a Hora de Sol Pleno (HSP) muda de acordo com o clima, quando está 

ensolarado a quantidade de HSP é maior em relação ao nublado (JOÃO TAVAVES PINHO, 

2014). 

 

 

 Programas computacionais para acessar e tratar dados de irradiação solar 

 

Há programas computacionais que podem auxiliar na consulta aos dados de radiação 

solar incidente em uma dada localidade. As bases de dados geralmente contêm dados da 

radiação solar sobre uma superfície horizontal, mais os painéis dos SFV são geralmente 
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instalados em planos inclinados com diferentes orientações. Os programas utilizam algoritmos 

adequados para sintetizar computacionalmente sequência de dados meteorológicos que, na 

ausência de dados sequenciais medidos, podem alimentar programas de simulação 

computacional de sistemas fotovoltaicos em operação (PINHO; GALDINO, 2014).  

O programa RADIASOL 2, desenvolvido no LABSOL da UFRGS, permite que o 

usuário defina o ângulo de inclinação e o ângulo de orientação azimutal do plano dos módulos, 

como mostrado na Figura 8. O programa sintetiza dados horário de irradiação global, divide 

esses dados em valores de radiação direta e difusa para cada hora ao longo de um ano, e calcula 

a irradiação horário sobre o plano inclinado (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

Figura 8 - Interface de Utilização 

 
Fonte: programa RADIASOL (2020) 
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 Módulos Fotovoltaicos 

 

O efeito fotovoltaico é uma característica física intrínseca ao material que compõe os 

dispositivos de conversão fotovoltaica. Os semicondutores utilizados nos dispositivos de 

conversão fotovoltaica são compostos de elementos capazes de absorver a energia da radiação 

solar e transferir parte dessa energia para os elétrons, produzindo, assim, pares de portadores 

de carga (elétrons e lacuna). Os materiais utilizados para fabricar dispositivos com essa 

finalidade são escolhidos levando em conta a equivalência de suas características de absorção 

com o espectro solar, além do custo de fabricação e os impactos ambientais causados na 

deposição do material. Os elementos semicondutores mais utilizados na indústria de 

dispositivos de conversão fotovoltaica são: silício (Si) monocristalino, policristalino e amorfo; 

arseneto de gálio (GaAs); disseleneto de cobre e índio (CuInSe2); disseleneto de cobre, gálio e 

índio (CuInGaSe2); e telureto de cádmio (CdTe) (ZILLES et al., 2012). 

 

 

 Tipos de Sombreamentos 

 

Para um grande número de instalações fotovoltaicas, as sombras provocam reduções 

anuais de produção de energia entre 5 a 10 % (PEREIRA; OLIVEIRA, 2015). Em muitos dos 

casos, o sombreamento pode ser classificado como: 

•  Sombreamento temporário: sombreamento resultante da presença de neve, de folhas e 

de dejetos de pássaros, entre outros tipos de sujidade. A sujidade de pó ou as folhas caídas nas 

áreas florestais, são também fatores que provocam sombreamento no meio envolvente. 

•  Sombreamento resultante da localização: e o sombreamento produzido pela envolvente 

da edificação. Os prédios vizinhos (incluindo altos edifícios afastados) e as arvores podem 

sombrear o sistema fotovoltaico. 

•  Sombreamento produzido pelo edifício: são sombras constantes, devendo por isso ser 

consideradas na análise de uma instalação de um gerador fotovoltaico (PEREIRA; OLIVEIRA, 

2015). 

 

 

 



28 
 

 

 Características Elétricas das Células Fotovoltaicas 

 

A curva de corrente e tensão indica o ponto de máximo aproveitamento do módulo 

fornecido pelos parâmetros tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito. 

 

 

3.6.1 Curvas I-V 

 

A corrente elétrica em uma célula fotovoltaica pode ser considerada como a soma da 

corrente de uma junção pn com a corrente gerada pelos fótons absorvidos da radiação solar 

(PINHO; GALDINO, 2014).  

 

 

3.6.2 Parâmetros elétricos dos módulos fotovoltaicos 

 

• Tensão de circuito aberto (Voc): é a tensão entre os terminais de uma célula fotovoltaica 

quando não há corrente elétrica circulando e é a máxima tensão que uma célula fotovoltaica 

pode produzir. Depende da corrente de saturação (Io), da corrente elétrica fotogerada (IL). 

• Corrente de curto-circuito (Isc): é a máxima corrente que se pode obter e é medida na 

célula fotovoltaica quando a tensão elétrica em seus terminais é igual a zero. Pode ser medida 

com um amperímetro curto-circuitando os terminais dos módulos. Depende da área da célula 

fotovoltaica, da irradiância solar e de sua distribuição espectral, das propriedades ópticas e da 

probabilidade de coleta dos pares elétron-lacunas formados. 

• Fator de forma (FF): é a razão entre a máxima potência do módulo e o produto da 

corrente de curto circuito com a tensão de circuito aberto, conforme a equação (1). 

 

 𝐹𝐹 =
𝑉𝑀𝑃𝐼𝑀𝑃

𝑉𝑂𝐶𝐼𝑆𝐶
 

 
(1) 
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Figura 9 - Curva I-V 

 
Fonte: Manual do Engenheiro (2014) 

 

A Figura 9 mostra a corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada em 

uma célula fotovoltaica de silício de 156 mm x 156 mm, sob condições-padrão de ensaio. Para 

as células fotovoltaicas de uso terrestre sem concentração da energia solar, a curva I-V é medida 

em condições-padrão de ensaio: irradiância de 1.000 W/m², espectro solar AM 1,5 e 

temperatura da célula fotovoltaica de 25° (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

Eficiência (h) – A eficiência dos módulos é obtida através da relação entre a potência 

elétrica máxima gerada (𝑃𝑀𝑃) e a irradiância solar, conforme a equação (2) Quando este número 

é determinado nas condições- padrão de ensaio, a irradiância é G = 1.000 W/m² e a potência 

luminosa incidente no módulo pode ser calculada multiplicando-se este valor pela área do 

módulo (AM) (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

 𝜂 =
𝑃𝑀𝑃 ∗ 100 

𝐺 ∗ 𝐴𝑀
 

 
(2) 
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 Inversor 

 

Quatro funções ou recursos principais que são comuns a todos os inversores, ligados à 

rede elétrica, são citados a seguir: 

 

• Inversão 

• Rastreamento de ponto de potência máxima 

• Desconexão da rede 

• Integração e acondicionamento 

 

3.7.1 Inversão 

 

Em um inversor, a potência de Corrente Contínua do gerador  Fotovoltaico (FV) é 

convertida em uma potência de Corrente Alternada via um conjunto de chaves em estado sólido 

– MOSFETs ou IGBTs –, criando a potência CA (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

 

3.7.2 Rastreamento de ponto de potência máxima 

 

Os módulos FV têm uma curva I-V característica, que inclui um valor de corrente de 

curto circuito (Isc), em 0 V c.c.; um valor de tensão de circuito aberto (Voc), em A; e um “

joelho” no PPM. O PPM é o local da curva I-V, em que a tensão multiplicada pela corrente 

produz o valor mais elevado, isto é, o ponto de potência máxima. A potência distribuída por um 

gerador FV depende do ponto onde ele opera. A fim de maximizar a fonte de energia pela usina, 

o gerador deve se adaptar à carga, de modo que o ponto operacional sempre corresponda ao 

ponto de potência máxima. Com esse propósito, um transformador chopper controlado, 

chamado de Rastreamento do Ponto de Potência Máxima (RPPM), é usado dentro do inversor. 

O RPPM calcula, instante por instante, o par de valores “tensão-corrente” do gerador no qual 

a potência máxima disponível é produzida (PINHO; GALDINO, 2014). 
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 Desconexão da rede 

 

Outra função de um inversor FV ligado à rede elétrica é a capacidade de se desconectar 

da rede caso a tensão de linha CA ou frequência for acima ou abaixo dos limites prescritos no 

padrão. O inversor também deve parar se ele detectar um isolamento (isto é, se a rede não estiver 

mais presente) (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

 

 Integração e acondicionamento 

 

O acondicionamento do inversor conduz todos os componentes para dentro de uma 

unidade transportável única esse pacote protege o inversor dos elementos externos e evita que 

pessoal não autorizado se aproxime dele. A vida útil de um inversor FV exige o uso de fixadores 

resistentes à corrosão, tipo parafusos em aço inoxidável, para assegurar que todos os 

componentes possam estar acessíveis ao longo dos anos (PINHO; GALDINO, 2014) 

 

 

 Dimensionamento 

 

O inversor c.c./c.a. pode ser considerado o coração do sistema fotovoltaico conectado à 

rede (SFCR). A seleção de um inversor de boa qualidade é fundamental para assegurar um bom 

desempenho em termos de produtividade e segurança de um SFCR. A pessoa responsável pelo 

dimensionamento do SFCR deve ser capaz de selecionar o inversor mais adequado ao 

respectivo gerador fotovoltaico, considerando características como níveis de tensão e corrente, 

eficiência de conversão, flexibilidade de instalação, durabilidade e segurança (ZILLES et al., 

2012). As equações que segue entre (3) a (7) (RAUSCHMAYER, 2019). 

O cálculo do número máximo de módulos por series considerando a tensão máxima do 

inversor é feito usando a equação (3). 

 

 𝑁𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =
𝑉𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟,𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑜

𝑉𝑜𝑐𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜
 

 

(3) 
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O número máximo de módulo por serie considerando tensão de operação é determinado por 

(4). 

 

 𝑁𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =  
𝑉𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟,𝑝𝑚𝑝,𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚ó𝑑,𝑝𝑚𝑝,𝑛𝑜𝑚
 

 

(4) 
 

 

Utilizando (5) determina o número mínimo dos módulos por series considerando a tensão de 

operação. 

 

 𝑁𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =
𝑉𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟,𝑝𝑚𝑝,𝑚í𝑛

𝑉𝑚ó𝑑,𝑝𝑚𝑝,𝑚í𝑛
 

 

(5) 
 

 

Utilizando (6) determina-se o número máximo de series conectados em paralelo considerando 

as correntes. 

 

 𝑁𝑚á𝑥 =
𝐼𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟,𝑚á𝑥

𝐼𝑠𝑐𝑚ó𝑑,
 

 

(6) 
 

 

Utilizando (7) determina-se o número máximo total de módulos utilizando a potência máxima 

do inversor. 

 

 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟,𝑚á𝑥

𝑃𝑚ó𝑑,𝑛𝑜𝑚
 

 

(7) 
 

 

O fator de dimensionamento do inversor (FDI) conforme (8) é a relação entre potência do 

inversor e o arranjo fotovoltaico. 

 

 
𝐹𝐷𝐼 =

𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

𝑃 𝑃𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜

 

 

(8) 
 

É normal superdimensionar o arranjo, já que a potência nominal dos módulos raramente 

é alcançada em clima tropical. Um FDI  menor traz a vantagem de reduzir o investimento, mas 

acarreta um corte de produção em horas de alta irradiância (ZILLES et al., 2012). 
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A produtividade do sistema (𝑌𝐹) é definida em um determinado intervalo de tempo (t2 

− t1), como sendo a relação entre o valor médio da energia entregue à carga e a potência nominal 

do gerador equação (9). 𝑃𝐹𝑉
0  é potência nominal do gerador fotovoltaico. 

 

 𝑌𝐹 =
∫ 𝑃𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑡𝑡2

𝑡1

𝑃𝐹𝑉
0  

 

(9) 
 

 

Observa-se que (𝑌𝐹) se expressa em kWh/kWp ou simplesmente em horas (ZILLES et 

al., 2012). 

 

A potência do inversor deverá estar conforme (10). 

 

 

 0,7 ∗ 𝑃𝐹𝑉 < 𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟 < 1,2 ∗ 𝑃𝐹𝑉  
 

(10) 
 

 

 Caixa de conexão c.c. 

 

As strings de um conjunto fotovoltaico podem ser ligadas em uma caixa de conexão, 

geralmente denominada string box ou caixa de string, que pode ser construída com 

componentes avulsos adquiridos no mercado. A Figura 10 apresenta uma caixa de strings. 
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Figura 10 - Exemplo de caixa de strings 

 
Fonte: Villalva (2012) 

 

Caixa de strings, cujo diagrama elétrico, concentra os cabos elétricos das diversas 

fileiras em dois barramento, positivo e negativo, e ainda possui fusíveis de proteção 

(VILLALVA, 2012). 

 

 

 Dimensionamento dos cabos CC/CA 

 

Cálculo da secção de cablagem das fileiras pelo método da queda de tensão. A equação 

(11) é utilizada para o dimensionamento da cablagem dos módulos até ao inversor (PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2015). 

 

 𝑆𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎 =
2 ∗ 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎𝐼𝑓𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎

1% ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝜎
 

 

(11) 
 

 

Em que: 

S fileira – Secção do cabo de fileira DC em mm2; 

L fileira – Comprimento da cablagem de fileira, em metros; 
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I fileira – Corrente nominal proveniente da fileira, em ampere; 

s – Condutividade do condutor (o valor de 𝜎 do cobre é de 56 m/(ohms * mm2)); 

Vmpp – Valor da tensão proveniente da fileira. 

 

Nota: O fator 2x é pelo fato de ser o condutor de ida e volta. 

 

O cabo de fileira deverá ter de suportar 1,25 vezes a ICC do gerador FV, e incluir as 

devidas proteções contra falhas para a terra e curtos-circuitos. Como indicado na norma 

europeia IEC 60364-7-712. É recomendável comparar a tensão nominal do cabo com a tensão 

de circuito aberto a -10 °C quando tratar de um sistema fotovoltaico com fileiras longas. Na 

parte superior dos painéis, os cabos utilizados deverão ser flexíveis, e resistência a radiação UV 

e a temperaturas elevadas (mínimo de 80 °C) (PEREIRA; OLIVEIRA, 2015). 

O cabo que liga o inversor a rede da distribuidora de energia elétrica deve ser 

dimensionado assumindo uma queda de tensão máxima admissível na linha de 3 % 

relativamente a tensão da rede. Utiliza-se a equação (12) para determinar a secção transversal 

do cabo AC de ligação do inversor a rede elétrica (PEREIRA; OLIVEIRA, 2015). 

 

 𝑆𝑎𝑐 =
2 ∗ 𝐿𝑎𝑐 ∗ 𝐼𝑛𝑎𝑐 ∗ cos 𝜑

3%𝑉𝑛 ∗ 𝜎
 

 

(12) 
 

 

Nota: Para uma instalação trifásica é só trocar o 2 ∗ pelo √3. 

Em que: 

Sac – Secção do cabo de ligação do ramal, em mm2; 

Lac – Comprimento do cabo do ramal, em metros; 

Inac– Corrente nominal AC do inversor, em ampere; 

s – Condutividade do condutor (o valor dos no cobre e de 56 m/(ohms*mm2); alumínio 

e de 34 m/ohms mm2); 

Vn – Valor de tensão nominal da rede, em volts (220 V c.a. em monofásico e 380 V c.a 

em trifásico); 

cos f – Factor de potência (normalmente entre 0,8 e 1). 
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 Aspectos financeiros 

 

 Os indicadores mais importantes para a análise do projeto são o fluxo de caixa, valor 

presente líquido, taxa de retorno, tempo de retorno e o índice de lucratividade. 

 

 

3.13.1 Fluxo de caixa 

 

Um fluxo de caixa representa uma série de pagamentos ou de recebimentos que se 

estimam ocorrer em determinado intervalo de tempo. Têm-se os fluxos de 

pagamentos/recebimentos de aluguéis, prestações oriundas de compra a prazo, de investimentos 

empresariais, de dividendo (NETO, 2012). No fluxo de caixa pode-se considerar o acréscimo 

da inflação, manutenção, etc. 

 

 

3.13.2 Valor presente líquido (VLP) 

 

O método do valor presente líquido para análise dos fluxos de caixa é obtido pela 

diferença entre o valor presente dos benefícios (ou pagamentos) previsto de caixa, e o valor 

presente do fluxo de caixa inicial (valor do investimento, do empréstimo ou do financiamento)  

(NETO, 2012). 

Para realizar essa operação, é necessário definir uma taxa de juros ou uma taxa de 

desconto da operação, que é chamada de taxa mínima de atratividade (TMA). A TMA 

representa o custo de oportunidade do capital investido, ou seja, o valor da taxa que o investidor 

obteria em outros investimentos, por exemplo, a taxa de uma aplicação básica do mercado 

financeiro, como em um fundo de investimento. A TMA varia para cada empresa e indivíduo, 

pois depende das alternativas de investimento aceitáveis e do risco que o investidor está 

disposto a correr, já que ela é a soma entre a rentabilidade financeira mínima e o fator de risco 

(ALBERGONI, 2014). A equação (13) é para o cálculo do valor presente líquido e a (14) é uma 

simplificação de (13). 

 

 𝑉𝑃𝐿 =  [
𝐹𝐶1

(1 + 𝑖) +
𝐹𝐶2

(1 + 𝑖)2 + ⋯ +
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑖)𝑛] − 𝐹𝐶0 

 

(13) 
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 𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

− 𝐹𝐶0 

 

(14) 
 

 

Onde:  

FCj: representa o valor de entrada (ou saída) de caixa previsto para cada intervalo de 

tempo. 

FC0: fluxo de caixa verificado no momento zero (momento inicial), podendo ser um 

investimento, empréstimo ou financiamento. 

i: taxa de juros usado na operação, ou a taxa mínima de atratividade. 

 

Nesse caso há três possibilidades que tem que serem observadas: 

 

1° VPL>0: Sendo esta positiva, então vale apena fazer o investimento. 

2° VPL=0: Para valor 0, não tem grande importância fazer o investimento é indiferente. 

3° VPL<0: É interessante buscar outro projeto, já que este não é vantajoso. 

 

 

3.13.3 Taxa de Interno de Retorno (TIR) 

 

A taxa interno de retorno é a taxa de juros (descontado) que iguala é em determinado 

momento, o valor presente das entradas (recebimentos) com o das saídas (pagamentos) prevista 

no fluxo de caixa. Geralmente, adota-se a data de início da operação -momento zero – com a 

data focal de comparação dos fluxos de caixas (NETO, 2012). 

Com base na regra da TIR, um investimento é aceitável se a TIR exceder ao retorno 

exigido. Caso contrário, deveria ser recusado. A TIR sobre um investimento é o retorno exigido 

que resulta em um VPL zero quando ela é usada como a taxa de desconto (ROSS et al., 2013). 

 

 

3.13.4 Tempo de retorno ou payback 

 

Tempo de retorno é o período que o investimento se paga ao longo do tempo. Com base 

na regra do período de payback, um investimento é aceitável se o seu período de payback 
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calculado for menor do que um número predeterminado de anos, a equação (15) é para obter a 

taxa interna de retorno. 

 

 𝑇𝐼𝑅 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐹𝐶
 

 

(15) 
 

 

Já o payback descontado leva em consideração o tempo, o dinheiro ao longo do tempo 

sobre uma variação de valor, consiste em levar em consideração a TMA.  

 

 

3.13.5 Índice Lucratividade (IL) 

 

Esse índice é definido como o valor presente dos fluxos de caixa futuros dividido pelo 

investimento inicial está na equação (16). Assim, o índice de lucratividade mede o valor criado 

por real investido. Por esse motivo, quase sempre ele é proposto como uma medida do 

desempenho do governo ou de outros investimentos sem fins lucrativos (ROSS et al., 2013).  

 

 𝐼𝐿 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

(16) 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

O posto de abastecimento de carro elétrico terá um sistema fotovoltaico conectado à 

rede elétrica. Os principais componentes são: carregadores, módulos fotovoltaicos e o inversor, 

mostrado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Sistema fotovoltaico conectado à rede 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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O Gerador fotovoltaico produz energia durante o dia, essa energia será colocada na rede 

elétrica da concessionaria e quando for necessário o carregador pode utilizar do gerador 

fotovoltaico ou da concessionaria. Para a escolha do local da implantação do posto de 

abastecimento veicular foram observados os seguintes fatores: Prédio em volta, movimento do 

trânsito, local para instalação do carregador e os módulos. 

 

 

 Carregador veicular 

 

O carregador veicular tem que ser escolhido com cuidado, pois cada país tem suas 

especificidades, como exemplo: Tipo de carro a ser abastecido e o local de instalação como 

parque, shopping, posto etc. 

 

4.1.1 Instalação e especificação geral 

 

A referência utilizada é o fabricante ABB e modelo Terra. A Figura 12 mostra dois tipos, 

entretanto, a forma de instalação e muito similar de um para o outro.  
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Figura 12 - Fabricante ABB modelo Terra 53 

 
Fonte: ABB (2014) 

 

Estes são modelos versáteis que podem serem instalados em áreas públicas e privados, 

o proprietário pode escolher cobrar ou fidelizar os clientes, basta criar um cartão para o usuário 

que frequenta o estabelecimento. Tem conector tipo 2 (Mennekes) que é mais utilizado no 

Brasil, este atente o propósito desse projeto. 

 

 

4.1.2 Normas para instalação 

 

Atualmente as normas para carga veicular tem pouca regulamentação, mas é proposital 

já que a intenção é estimular o mercado interno a produzir e comercializar carro elétrico. Para 

instalar um posto de recarga elétrico algum critério precisa ser seguido como o preenchimento 

de formulários. 
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O registro de estações de recarga está aberto a qualquer interessado, independentemente 

do equipamento ser de uso privado ou público, sendo necessárias as seguintes informações 

(ANEEL, 2018): 
  

• CPF/CNPJ do Responsável pelas Informações 
• Nome Completo/Razão Social do Responsável pelas Informações 
• E-mail de contato do Responsável pelas Informações 
• Unidade da Federação (UF) da Instalação 
• Município da Instalação 
• Código da Unidade Consumidora (U.C.) 
• Tensão de fornecimento da U.C. [alta ou baixa tensão] 
• Data da Instalação da(s) Estação(ões) de Recarga 
• Número de Estações Instaladas na Data 
• Tipo de Acesso ao Local das Estações Instaladas na Data [público, semipúblico ou 

privado] 
• Potência Nominal do Modelo das Estações Instaladas na Data (em kW) 
• Tipo(s) de Recarga(s) Suportada(s) pelo Modelo das Estações Instaladas na Data 
• Número de Pontos de Recarga por Estação (conforme definição da REN 

819/2018) 
• Coordenada Geográfica (Latitude) da Instalação [obrigatória somente para 

distribuidoras] 
• Coordenada Geográfica (Longitude) da Instalação [obrigatória somente para 

distribuidoras] 
 

Tem-se a norma NBR IEC 61851-1:2013 e a complementar IEC 61851-23:2020; esta 

parte da ABNT NBR IEC 61851 é aplicável aos sistemas embarcados ou não embarcados para 

a recarga de veículos elétricos rodoviários com tensões alternadas normalizadas (conforme IEC 

60038) até 1000 V e com tensões contínuas até 1500 V, assim como para a alimentação com 

energia elétrica a todos os serviços auxiliares do veículo durante a conexão à rede elétrica, se 

necessário.  

 

 

4.1.3 Configuração interna 

 

A instalação elétrica deve ser executada de acordo as normas e as leis. O diagrama 

unifilar tem os componentes de segurança dentro do carregador como mostra a Figura 13. 
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Figura 13 - Diagrama unifilar das conexões elétrica as do Terra 53 

 

Fonte: ABB Terra 53 (2014) 

  

Observa-se no diagrama unifilar a conexão direta à rede e que o equipamento tem seu 

próprio sistema de segurança interno. A central de controle é responsável pelo isolamento dos 

cabos de carga AC, CHadeMo, CCS. Tem cinco conversor de corrente AC para DC caso haja 

algum tipo de erro o sistema de monitoramento e disparado, a bateria de 24 V está conecta ao 

controlador e é carregado direto pelo sistema da rede. De acordo com as normas europeias de 

segurança, na Figura 14 mostra a parte interna. 
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Figura 14 - Foto interna do Terra 53 

 
Fonte:  Per-Gunnar (2018) 

 

No modelo Terra 53 há um sistema de refrigeração interna. Existe cooler para 

refrigeração. Pode ser notado o sistema de segurança. 

 

A WEG é uma empresa que vende carregadores veiculares no Brasil, possuindo vários 

modelos de carregadores de parede, parque e de estação. A estação de recarga Parking foi 

desenvolvida para uso compartilhado em estacionamentos públicos e privados. Sua tecnologia 

inovadora assegura elevada sustentabilidade, permitindo a recarga de dois veículos elétricos 

simultaneamente (WEG, [s.d.]). 

A experiência de uso é facilitada pelo display LCD colorido de 7” com controle de 

acesso seguro via RFID, aplicativo para celular ou através de operação automática. O 

gerenciamento remoto inteligente é realizado através do protocolo global Open Charge Point 
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Protocol – OCPP, que permite conectar as estações de recarga com os usuários e operadores, 

através de portais na nuvem, , conforme especificação que segue e apresentação na Figura 15. 

 

• Modelo WEMOB-P; 

• Potência máxima: duas saídas de 22 kW cada; 

• Tensão de 380 V AC; 

• Tela com display LCD 7" colorido; 

• Painel LED multicolorido visível de todos os lados para indicação de status; 

• Plugue tipo T2; 

• Dispositivos de proteção contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e falha de 

comunicação; 

• OCPP 1,6 JSON; 

• Conexão à internet via wi-fi, cabo Ethernet e chip GPRS. 

 

Figura 15 – Carregador WEG 2x22 kW 

 
Fonte: WEG (2020) 
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Os carregadores da ABB e da WEG possuem sistema de segurança do próprio 

equipamento, portanto não precisa de desenvolver um sistema de segurança isolado, no entanto, 

é importante que tenha um quadro de força bem dimensionado. 

 

 

 Estudo de um posto de carregamento FV veicular 

 

As questões relevantes para a implementação de um gerador fotovoltaico são a posição 

(latitude e longitude), o sombreamento, a área disponível para instalação dos módulos. As 

figuras 16 e 17 mostram o local e a área utilizada. 

  

 

4.2.1 Posto de Abastecimento  

 

Figura 16 - Posto de abastecimento tradicional existente 

 
Fonte: Google Earth (2020) 
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O posto de abastecimento está em uma área aberta com loja pequena. O prédio que está 

mais próximo não faz sombreamento no telhado do posto no período diurno. 

 

4.2.2 Telhado do posto de combustível 

 

O Telhado do posto de combustível, mostrado na Figura 17, é metálico trapezoidal com 

inclinação de 8%, e a latitude é 16°40’19’’ S, longitude é 49°14’60’’ O. As coordenadas foram 

retiradas do google mapas. 

 

Figura 17 - Área do telhado do posto de combustível 

 
Fonte: Google Earth (2020) 

 

A área marcada de verde claro na Figura 17 é de aproximadamente 180 m2 e o ângulo 

azimutal 65°. 

Na Tabela 4 estão as posições como latitude, longitude, azimute e inclinação do telhado. 

Tabela 4 - Localização 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Latitude (Graus) Longitude(Graus) Azimute(Graus) Inclinação(Graus)
-16,67 -49,25 65 5
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Veja na Tabela 5 as irradiâncias médias ao longo dos meses. 

 

Tabela 5 - Local Goiânia 

IRRADIÂNCIA MÉDIA (kWh/m2/mês) 
Mês Global Direta Difusa Inclinada 
01 163,37 75,02 87,73 162,75 
02 140,56 66,08 74,48 140,56 
03 156,55 77,5 80,6 157,79 
04 144 84,6 61,5 146,1 
05 144,46 92,38 54,25 146,32 
06 132,9 90,6 45 135,3 
07 150,35 105,4 47,43 152,83 
08 162,75 114,39 50,53 164,92 
09 146,4 76,8 71,4 148,2 
10 156,3 80,1 77,1 156,9 
11 154,8 70,2 84,3 154,5 
12 164,92 74,4 89,9 163,99 

Ano      1830,16 
Fonte: Dados gerados pelo programa Radiasol 

 

Os dados da inclinação e fundamental para a projeção de quanto irá produzir este 

telhado, neste caso a irradiância no plano inclinado é de 1830,16 (kWh/m²/ano). 

 

4.2.3 Consumo médio estimado pelos tipos de carros mais comercializados no Brasil. 

 

Nas tabelas 6 e 7 estão os carros elétricos mais comercializados no Brasil com as suas 

respectivas autonomias e tempo de carregamento.  
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Tabela 6 - Carros elétricos comercializados no Brasil  

Tabela de Consumo do EV 

Carro Elétrico Bateria carga (kWh) Autonomia (KM) 

BMW i3 42 285 

Hyundai IONIQ EV 38,3 311 

Nissan LEAF  40 270 

Renault ZOE 52 395 

Volkswagen e-Golf 35,8 231 

Média 41,62 298,4 

Fontes: Adaptado Insideevs (2020b) 

 

 

Tabela 7 - Carros elétricos comercializados no Brasil 

Tabela de Consumo do EV 

Carro Elétrico Carregamento 22kW-80% (minuto) Carregamento 50kW-80% (minuto) 

BMW i3 92 40 

Hyundai IONIQ EV 84 37 

Nissan LEAF  88 39 

Renault ZOE 114 50 

Volkswagen e-Golf 79 35 

Média 91,4 40,2 

 Fontes: Adaptado Insideevs (2020b) 

 

Supondo que por dia passe um carro elétrico que consome um média de 50kWh e 

utilizando (17) obtém a energia anual média. 

 

 𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙,𝑚é𝑑𝑖𝑎 = 50𝑘𝑊ℎ ∗ 30𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 12𝑚ê𝑠 = 18000𝑘𝑊ℎ 
 

(17) 
 
 

 

Dividindo o valor da irradiância de Goiânia por 1000 (W/m2), obtém-se a Hora de sol 

pleno (HSP) durante o ano que é de 1830,16 horas. O rendimento global mensal do sistema 

(PR) é de 0,7, a produtividade do sistema é obtida pela equação (18). 

 

 𝑌𝐹𝑉 = 𝑃𝑅 ∗ 𝐻𝑆𝑃 
 

(18) 
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Produtividade do sistema estimado é de 1281,11 horas ou 1281,11 [kWh/kWp], já a 

potência de demanda a ser suprida pelo sistema fotovoltaica é encontrada pela equação (19). 

 

 𝑃𝐹𝑉 = 𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙,𝑚é𝑑𝑖𝑎/𝑌𝐹𝑉 
 

(19) 
 

 

A potência gerada é de 14,00 kW. Para esta demanda serão utilizados 42 módulos de 

335 Wp cada, totalizando 14,07 kWp que é a potência do arranjo fotovoltaico. Utilizando (20) 

é determinar a potência do inversor. Como existe a previsão de aumento de 3,40 kW na 

demanda atual (14,00 kW), então a demanda a ser considerada para o dimensionamento do 

inversor será de 17,40 kW. 

 

 0,7 ∗ 𝑃𝐹𝑉 < 𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟 < 1,2 ∗ 𝑃𝐹𝑉  
 

(20) 
 

 

A potência do inversor deverá estar entre [12,18 kW; 20,88 kW]. São valores com margem de 

segurança. A demanda adicional permite aumentar 10 módulo fotovoltaicos de 335 Wp. Assim 

sendo a potência final do gerador atingirá o valor de 17,42 kWp. O inversor considerado será 

de 15 kW, portanto tem-se um FDI = 0,861. 

 

 

4.2.4 Modelo escolhido para módulo fotovoltaico e inversor. 

 

A Tabela 8 mostra que o fabricante do módulo é o BYD, e a Tabela 9 é o fabricante do 

inversor fronius symo. 
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Tabela 8 – Configuração dos módulos 

Módulo Fotovoltaico 

Módulo do Fabricante BYD 

Módulo 335PHK-36 

P nom.[W] 335 

Isc[A] 9,25 

V mp nom. [V] 38,10 

Voc[V] 45,44 

I mp[A] 8,79 

Fonte: BYD (2021) 

 

 

Tabela 9 - Configuração do inverso 

Inversor 

Inversor Fabricante FRONIUS SYMO 

Modelo 15.03  

P nom. [w] 15000 

P máx.  c.c.[w] 22500 

I máx. [A] 50 

V máx. [V] 1000 

V pmp min[V] 325 

V pmp máx.[V] 850 

Fonte: Fronius (2021) 

 

Os dispositivos das tabelas 8 e 9 são produtos de confiança e fácies de comprar em 

qualquer lugar do Brasil.  

 

 

4.2.5 Dimensionamento do módulo fotovoltaico e do inversor 

 

Na Tabela 10 são expostos os cálculos executados.  
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Tabela 10 - Dimensionamento do sistema 

Calculo Verificação por Valor Inversor Valor modulo Resultado Ajuste 

N° máx. módulos por series V máx. 1000 44,55 22,45 22 

N° máx. Módulos por series V mp máx. 850 38,1 22,31 20 

N° min. módulos por series V mp min. 325 37,1 8,76 9 

 N° máx. módulos Total P máx. 22500 335 67,16 58 

N° máx. series em paralelo I máx. MPPT1 50 9,25 5,41 5 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

4.2.6 As configurações escolhidas: 

 

 Para a escolha do modelo a quantidade dos módulos fotovoltaicos foi considerado a demanda 

de 14,00 kW, por razões financeiras. A Tabela 11 tem os parâmetros ajustados para a instalação 

do gerador fotovoltaico. 

 

Tabela 11 - Arranjo do sistema 

Arranjo escolhido Valores 

N° de series 3 

N° módulos por series 14 

N° modulo total 42 

Potência total [W] 14070 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Os modelos de carregadores de parque e de ambiente são escolhas viável pelo seguinte 

fator: O proprietário pode cobrar dos usuários. Na Tabela 12 estão os dados do carregador. 
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Tabela 12 - Dados do carregador 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Marca-Modelo WEMOB-P-022-E-3G-R-H-2T2  

Código 15729175 

Tensão de alimentação 220/380 V CA +/-10% (F+N / F+F / 3F+N + PE) 

Frequência 60 Hz +/-5% 

Potência máxima de entrada ≤ 44,4 kW 

Detecção de falta à terra (RCD) DR tipo B 

Potência máxima de saída 2x 22 kW 

Tensão de saída 380 V CA trifásico 

Corrente de saída Até 32 A 

Quantidade de tomadas 2 cabos fixos com conectores 

Tipo de conector Tipo 2 

Tamanho do cabo de conexão 4,7 m 

IHM LCD 7" colorida Incluso 

Proteção contra impactos externos IP54 

Temperatura ambiente 0 a 45 °C 

Dimensão sem conector/soquete AxLxP (mm) 1610 x 280 x 180 

Dimensão com conector/soquete AxLxP (mm) 1610 x 598 x 180  

Fonte: Adaptado do datasheet 

 

Na Tabela 13 está o dimensionamento do cabo de corrente continua e na Tabela 14 o da corrente 

alternada. 

 

Tabela 13 - Secção do cabo c.c. 

Calculo da secção do cabo das fileiras c.c. 

L fileira [m] 50 

I fileira [A] 11,875 

queda adicional [%] 1% 

V pmp [V] 630 

condutividade [m/ohms*mm²] 56 

S fileira [mm²] 3,37 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Tabela 14  - Secção do cabo c.a. 

Calculo da secção do cabo ligação em AC 

Trifásico √3 

L ac [m] 60 

In ac [A] 35 

Condutividade cobre [m/ohms*mm²] 56 

Tensão nominal [V] 380 

fator de potência  0,95 

Queda de tensão máxima admissível 3% 

Secção do cabo [mm²] 5,41 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Na ligação dos módulos utilizar o cabo de 4 mm2. No quadro de conexão colocar o de 6 

mm2 até o inversor, do inversor para a rede utilizar o de 6 mm2. Na Figura 18 está o diagrama 

unifilar do sistema fotovoltaico. No apêndice e anexo encontram-se informações 

complementares. O inversor possui 1 MPPT. 

 

Figura 18 - Diagrama unifilar 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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 Viabilidade do projeto 

 

Seguem procedimentos financeiros estimados para o aplicador desse investimento, com 

o passar do tempo é bastante importante levar em consideração os seguintes aspectos: Outros 

investimentos, a inflação e a manutenção deste sistema. 

 

 

4.3.1 Analise financeira do investimento 

 

Uma análise de investimento é feita para fins de viabilidade de verificar do projeto. 

Como no mercado tem várias opções de investimento com taxa de atratividade diversas, então 

um investimento seguro está com taxas de 8% ao ano, e inflação segundo o IBGE está entre 3% 

a 5%. Logo utilizar-se o menor para fins de cálculo. 

O Custo do Investimento para implementação do sistema fotovoltaico, deste trabalho e 

considerando dispositivos de proteção como disjuntores, DR, e DPS, é de R$ 92.000,00 

(cotação de novembro de 2020), e não contém os custos de outras atividades como, por 

exemplo, o aterramento elétrico. 

Adotando um valor para fazer o abastecimento do carro elétrico conforme Tabela 14, e 

outros valores podem ser estimados conforme tabelas 15 e 16. Vale ressaltar que o custo de 

manutenção está incluído na taxa de custo de 3% conforme Tabela 16. 

 

 

Tabela 15 - Preço da recarga veicular 

Valor Cobrado Mínimo  

Valor do kWh  R$ 0,60  

Valor anual R$ 10.800,00 

Fonte: Elaborado Pelo próprio autor 

 

 

Tabela 16 - Taxas consideradas 

Taxa de investimento 

T. M. A. 8,00% 

Taxa de custo 3% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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A Tabela 17 expõe o fluxo de caixa simples e o fluxo descontado. 

 

Tabela 17 - Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa Sistema Fotovoltaico 

Anos Fluxo (R$) Saldo (R$) Fluxo descontado (R$) Saldo (R$) 

0 -92000,00 -92000,00 -92000,00 -92000,00 

1  10.800,00  -81200,00  10.485,44  -81514,56 

2  10.800,00  -70400,00  10.180,04  -71334,53 

3  10.800,00  -59600,00  9.883,53  -61451,00 

4  10.800,00  -48800,00  9.595,66  -51855,34 

5  10.800,00  -38000,00  9.316,17  -42539,16 

6  10.800,00  -27200,00  9.044,83  -33494,33 

7  10.800,00  -16400,00  8.781,39  -24712,94 

8  10.800,00  -5600,00  8.525,62  -16187,32 

9  10.800,00   5.200,00   8.277,30  -7910,02 

10  10.800,00   16.000,00   8.036,21   126,19  

11  10.800,00   26.800,00   7.802,15   7.928,34  

12  10.800,00   37.600,00   7.574,90   15.503,24  

13  10.800,00   48.400,00   7.354,27   22.857,52  

14  10.800,00   59.200,00   7.140,07   29.997,59  

15  10.800,00   70.000,00   6.932,11   36.929,70  

16  10.800,00   80.800,00   6.730,20   43.659,90  

17  10.800,00   91.600,00   6.534,18   50.194,08  

18  10.800,00   102.400,00   6.343,86   56.537,94  

19  10.800,00   113.200,00   6.159,09   62.697,03  

20  10.800,00   124.000,00   5.979,70   68.676,73  

21  10.800,00   134.800,00   5.805,53   74.482,26  

22  10.800,00   145.600,00   5.636,44   80.118,70  

23  10.800,00   156.400,00   5.472,27   85.590,97  

24  10.800,00   167.200,00   5.312,88   90.903,85  

25  10.800,00   178.000,00   5.158,14   96.062,00  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Os saldos apresentados na Tabela 17 começam no ano do investimento e variam até 

chegar aos 25 anos. Já na Tabela 18 estão os dados calculados da Tabela 17. O valor presente 

das entradas é a soma do fluxo de caixa no ano 0 com as taxas atuais. 

 

Tabela 18 - Indicadores financeiro do investimento 

Indicadores do investimento 

Valor Presente das entradas R$ 115.287,58 

Valor Presente Liquido R$ 23.287,58 

Taxa Interno de Retorno 10,8441% 

Índice de Lucratividade  1,25  

Tempo de retorno simples 8,518518519 

TIR descontado 8% 

Tempo de retorno Descontado 9,891941185 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Na Tabela 18 as equações utilizadas são: A equação (14) valor presente liquido, equação 

(15) Taxa interno de retorno e a equação (16) índice lucratividade. No Gráfico 2 indica o tempo 

de retorno.  

 

Gráfico 1 - Tempo de retorno do investimento descontado 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Observando a Tabela 18 nota-se que o valor presente líquido é maior que zero (VPL>0), 

o saldo é positivo. Já a taxa interno de retorno descontado é igual a taxa de atratividade 
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(TRD=TMA), então é indiferente a outros investimentos similares. No Gráfico 2 é notório que 

o tempo de retorno do investimento é depois dos 10 anos. No índice de lucratividade a cada R$ 

1,00 investido tem-se R$ 0,25 de lucro. Vale fazer o investimento na geração fotovoltaica por 

estes fatores. 

 

Considerando um aumento de 40% depois do 12° ano, por causa da troca do inversor. Pode-se 

concluir que não há alterações significativas nos indicadores, no entanto, a TIR está um pouco 

abaixo do esperado, conforme Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Indicadores financeiro com acréscimo de 40% 

Indicadores do investimento 

Valor Presente as entradas R$ 112.776,62 

Valor Presente Liquido R$ 20.776,62 

Taxa Interno de Retorno 10,6051% 

Índice de Lucratividade  1,23  

Tempo de retorno simples 8,518518519 

TIR descontado 7,38% 

Tempo de retorno Descontado 9,983826171 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

4.3.2 Análise financeira do carregador veicular 

 

Em Goiânia o preço da garagem muda de um local para o outro. No shopping tem um 

preço já no supermercado tem outro preço, na Tabela 20 considera esse critério. Na Tabela 21 

a taxa mínima de atratividade é baseado no tipo de investimento existente no mercado. 

   

Tabela 20 - Preço da garagem 

Valor cobrado mínimo 

Preço da garagem por 1hora R$              18,00 

Valor anual R$        6.480,00 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Tabela 21 - Taxas consideradas 

Taxa de Investimento 

T. M. Atratividade 8,00% 

Taxa de custo 3% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

O investimento inicial no carregador veicular é de R$ 35.000,00. Na Tabela 22 já está 

incluso a manutenção anual e a inflação ao longo dos anos e a Tabela 23 mostra os indicadores 

do investimento. Veja no Gráfico 3 o tempo de retorno ao longo dos anos.  

 

Tabela 22 - Fluxo de Caixa 

Fluxo de caixa do carregador veicular 

Anos Fluxo (R$) Saldo (R$) Fluxo descontado (R$) Saldo (R$) 

0 -35000,00 -35000,00 -35000,00 -35000,00 

1 6480,00 -28520,00 6291,26 -28708,74 

2 6480,00 -22040,00 6108,02 -22600,72 

3 6480,00 -15560,00 5930,12 -16670,60 

4 6480,00 -9080,00 5757,40 -10913,20 

5 6480,00 -2600,00 5589,70 -5323,50 

6 6480,00 3880,00 5426,90 103,40 

7 6480,00 10360,00 5268,83 5372,23 

8 6480,00 16840,00 5115,37 10487,61 

9 6480,00 23320,00 4966,38 15453,99 

10 6480,00 29800,00 4821,73 20275,71 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Tabela 23 - Indicadores financeiros do Carregador Veicular 

Indicadores de investimento 

Valor Presente as entradas R$ 43.481,33 

Valor Presente Liquido R$ 8.481,33 

Taxa Interno de Retorno 13,1157% 

Índice de Lucratividade 1,24 

Tempo de retorno Simples 5,401234568 

TIR descontado 10% 

Tempo de retorno descontado 5,980946656 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

Gráfico 2 - Tempo de retorno do investimento descontado 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

No caso do carregador do veículo elétrico percebe-se que VPL>0, o rendimento é 

considerável. A taxa de retorno é superior a 8% mostra uma vantagem competitivas aos demais 

investimentos. No índice de lucratividade a cada R$ 1,00 investido tem R$ 0,24 reais de lucro. 

No Gráfico 3 diz que o tempo de retorno descontado se paga depois dos 6 anos do investimento. 

Por esses motivos vale também investir no sistema de carregamento veicular elétrico. 
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5 Conclusão 

 

A implementação desse posto de abastecimento veicular para carro elétrico com 

carregador mais o sistema de energia fotovoltaico faz parte da modernização do posto de 

abastecimento a petróleo, pois isto contempla a filosofia ambiental consciente. Mesmo em um 

período de crise econômico no país, a comercialização de veículos elétricos aumentou 

significativamente, então fazer um posto baseado em consciência ambienta é de suma 

importância. 

Na instalação sistema fotovoltaico mais o carregador, constata-se uma lucratividade a 

médio prazo para o proprietário do estabelecimento, seguindo as devidas medidas sugeridas 

neste trabalho. O investimento é pago na sua totalidade depois de 10 anos, como o sistema tem 

uma vida útil de 25 anos há mais 15 anos de lucro, se a manutenção for feita adequadamente 

tempos em tempos. 

Substituir os carros a combustível fóssil por carros elétricos é importante, entretanto, 

existem outras formas para conscientizar os indivíduos sobre os transportes individuais e seus 

impactos no meio ambiente, visto que a troca do veículo abastecido com combustível fóssil 

para elétrico não muda a quantidade de carro no trânsito. Assim sendo é viável 

compartilhamento de carro. O sistema de transporte público também em sua maioria é 

abastecido com combustível fóssil.  

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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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – Planta do posto de abastecimento veicular 
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APÊNDICE B – Lista de Materiais 

 
  

Lista de Materiais 
INVERSOR SOLAR FRONIUS 
PLACA SOLAR BYD 
CONECTORES CC ACOPLADOR FEMEA 
CONECTORES CC ACOPLADOR MACHO 
CABO 0,6/1KV 1500V DC PRETO 
CABO 0,6/1KV 1500V DC VERMELHO 
DISJUNTORES CC/CA 
DR 

DPS 

FUSÍVEIS UNIPOLAR 
MEDIDOR BIDIRECIONAL 
STRING BOX 
CABO 0,6/1KV CA PRETO 
CABO 0,6/1KV CA VERMELHO 
CABO 0,6/1KV CA VERDE 
CARREGADOR WEMOB-P-022-E-3G-R-H-2T2 
 



66 
 

 

ANEXOS 

ANEXO A – Modulo Fotovoltaico datasheet 
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ANEXO B – Inversor datasheet 
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ANEXO C – Carregador datasheet 

 

 
 


