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Resumo. Os critérios e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações
realizadas pela administração pública federal (Decreto Nº 7.746/2012) e a regulação de acesso de mini e
microgeração à rede de distribuição de energia (REN nº 482/2012, ANEEL) incentivaram a implantação da Micro
Usina Fotovoltaica de 70 kWp, instalada no Instituto Federal de Educação – Campus São Paulo. A partir do acesso da
Micro Usina à rede de distribuição de energia elétrica, existe o interesse em acompanhar o quanto está sendo gerado e
a performance do sistema. Assim, este trabalho apresenta a simulação das figuras de mérito para acompanhar a
produção de energia ao longo dos dias e meses da vida útil do sistema. Os parâmetros ambientais, a disposição dos
arranjos fotovoltaicos e os condicionadores de potência foram inseridos na ferramenta de simulação PVSyst V6.43. Os
resultados desta simulação foram comparados com as informações provenientes do sistema de monitoramento da
Micro Usina Fotovoltaica. Os resultados obtidos mostram taxa de desempenho de 65,8 %, produtividade anual de
1.115 kWh/kWp e fator capacidade de 13,9 %.
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1.

INTRODUÇÃO

A matriz elétrica nacional, em outubro de 2017, apresentava a potência de aproximadamente 385 MW em usinas
de mini e micro geração distribuída fotovoltaica (FV), o que representava pouco mais de 0,25 % da potência total
instalada (ANEEL, 2017a). Verifica-se um aumento representativo na utilização da fonte FV. Entre os anos de 2015 e
2016 este aumento foi de 45 % e em 2017 foi superior a 200 % até setembro de capacidade instalada (ANEEL, 2017b).
A boa irradiação no território nacional em conjunto com a paridade entre o custo de geração de energia solar FV
com a tarifa de energia elétrica praticada pela concessionária, tornam viáveis economicamente as implantação destas
micro usinas. Devido ao alto investimento inicial das instalações dos sistemas FV, o seu uso tem sido mais acentuado
em residências de classe socioeconômica mais elevada, em edifícios públicos, industriais e comerciais.
Motivado pelo Decreto da Sustentabilidade em edifícios públicos (Decreto n° 7.746/2012) e a regulação do acesso
de microgeração à rede de distribuição de energia (REN nº 482/2012) a Rede Federal de Educação, com a iniciativa do
Instituto Federal do Sul de Minas, lançou um edital que impulsionou a implementação de Micro Usinas FV de 70 kWp.
Estas usinas possibilitaram a redução do custo com a energia paga, em institutos com cursos de eletricidade,
complementaram a infraestrutura laboratorial para cursos na formação de profissionais na área de energia solar FV.
1
O edital lançado em 2015 para licitação da contratação de usina de 70 kWp, mostra uma solução turn key . O
mesmo contempla o registro de preços para elaboração do projeto básico e executivo, fornecimento de materiais e
equipamentos, montagem e inicialização da operação, realização de testes básicos e o processo de acesso de conexão
com a concessionária de energia local. Este edital não contempla o comissionamento da micro usina, de acordo com a
Norma Técnica Sistemas FV conectados à rede – Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento,
inspeção e avaliação de desempenho (NBR 16.274/2014).
Nesta licitação venceu a empresa que apresentou maior desconto. Em 31 de agosto de 2016, firmou-se a ata de
registro de preços nº 49/2016 (IFSULDEMINAS, 2016) entre os Institutos Federais e a empresa vencedora. A adesão a
esta ata teve a duração de 12 meses com o valor fixo de R$ 467.438,56. Pelos representantes da Reitoria e do Campus
São Paulo, a edificação do Campus São Paulo entrou no processo de Regime Diferenciado de Contratações públicas
para ser implantada esta Micro Usina.
Uma vez implementada a Micro Usina de 70 kWp, com o custo de instalação de aproximadamente R$ 7,00 por
Wp, a expectativa está em acompanhar, com precisão, o quanto está sendo gerado de energia elétrica e a performance
do sistema. Assim, o presente trabalho apresenta a simulação das figuras de mérito, para acompanhar a produção de
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Solução em que a empresa contratada fica obrigada a entregar a obra em condições de pleno funcionamento. Tanto o preço do serviço quanto o
prazo para entrega são definidos no próprio processo.
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energia ao longo dos dias e meses durante a vida útil do sistema. Os parâmetros ambientais, a disposição dos arranjos
FV e os condicionadores de potência foram inseridos na ferramenta de simulação PVSyst V6.43. Os resultados da
simulação, pelo PVSyst, estão sendo comparadas com as informações provenientes do sistema de monitoramento da
micro usina.

2.

A IMPLANTAÇÃO DA MICRO USINA

As tratativas comerciais e as análises necessárias para a execução da implantação da usina foram feitas em março
de 2017, quando a empresa vencedora da licitação realizou visita ao Campus São Paulo. A empresa teve a oportunidade
de escolher e analisar a localização da instalação dos módulos fotovoltaicos, a localização dos inversores e definir o
ponto de conexão da microgeração fotovoltaica.
A documentação para o acesso a rede de distribuição da concessionária AES Eletropaulo, foi elaborada pela
empresa e enviada em 28 de março de 2017. Após acertos de documentação, a resposta ao acesso foi permitida em 9 de
maio de 2017. Neste período ocorreu a chegada dos módulos fotovoltaicos, em suas caixas de madeira, as quais foram
devidamente protegidas. Os condicionadores de potência, perfis de sustentação dos módulos, cabos e outros materiais
chegaram com a equipe de instalação.
Em 10 de junho de 2017, a equipe de instalação iniciou a montagem e as instalações elétricas e eletromecânicas da
Micro Usina. A equipe de instalação totalizava três profissionais: dois técnicos em eletrotécnica e um montador em
instalações elétricas.
A Micro Usina teve o seu início de operação após seis dias. Foram 264 módulos FV, transportados ao telhado por
andaimes, fixados em perfis de alumínio parafusados no telhado. Realizaram as conexões dos módulos em seus
arranjos, montaram as calhas para abrigar a descida dos eletrodutos com o cabeamento c.c., fixaram os inversores
c.c./c.a. na parede externa da subestação, parametrizaram os inversores, montaram quadro c.a. e o sistema de
monitoramento. O sistema da Micro Usina FV de 70 kWp foi conectado ao quadro de distribuição interno da cabine de
subestação.
Dia 23 de junho de 2017 ocorreu a vistoria do acesso da Micro Usina à rede de distribuição da AES Eletropaulo.
Dia 10 de julho o medidor de energia foi parametrizado para registrar a possível energia injetada na rede.

3.

LOCALIZAÇÃO DA MICRO USINA E A CONCESSIONÁRIA

A Micro Usina FV do Instituto Federal de São Paulo está localizada no Campus São Paulo, sito a Rua Pedro
Vicente, nº 625, Canindé, São Paulo. São Paulo, com latitude -23.524896 e longitude -46.623415. A Fig. 1 mostra a
sua localização.

Figura1 - Localização da Micro Usina de 70 kWp sobre o telhado do IFSP- SPO.
A Micro Usina está conectada à rede de distribuição da concessionária AES Eletropaulo. As características de
abastecimento estão na modalidade Trifásica em média tensão, através de um ramal de entrada aéreo em 13,2 kV, a
classe: Poder Público Trifásico, subclasse: Poder Público Federal e a Demanda Contratada é de 350 kW.

4.

DESCRIÇÃO GERAL DA MICRO USINA DE 70 kWp

A Micro Usina FV possui potência instalada de 70 kWp. Formada por 264 módulos, poli cristalino, de 265 Wp,
dispostos em 4 multi arranjos, com três séries de 18 módulos, mais um multi arranjo, com três séries de 16 módulos.
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Cada multi série está conectada a um condicionador de potência de 15 kVA. A Fig. 2 apresenta a vista panorâmica da
Micro Usina de 70 kWp sobre o telhado do Campus São Paulo.

Figura 2 - Vista panorâmica da Micro Usina FV de 70 kWp do IFSP – SPO.
O sistema da Micro Usina utiliza cinco inversores c.c./c.a. de 15 kVA, totalizando 75 kVA, com saída trifásica
127/220 V, neutro e condutor de proteção para conexão em Baixa Tensão. A capacidade do inversor está ligeiramente
sobre dimensionado em relação à potência da usina de 70 kWp. Os condicionadores utilizados possuem dois Seguidores
do Ponto de Máxima Potência (SPMP) e está sendo utilizado apenas um.
Os cinco inversores c.c./c.a. contemplam, cada um, em sua entrada a caixa de junção das três séries do multi
arranjo, com seis fusíveis (para o polo positivo e negativo de cada série), uma chave interruptora e um dispositivo de
proteção contra surtos para o lado c.c.. Os componentes estão adequados ao uso em corrente contínua. A Fig. 3
apresenta a disposição dos componentes da caixa de junção interna ao inversor.

Figura 3 - Caixa de junção do multi arranjo FV, interno ao inversor c.c/c.a.
Os inversores c.c./c.a. foram instalados em uma das paredes externas da cabine de subestação, a uma distância de
aproximadamente 30 metros de distância do telhado, onde se encontram os arranjos fotovoltaicos. Os inversores c.c./c.a.
possuem interface para operação, na parte frontal, com informações das grandezas elétricas, tensão, corrente, potência,
energia gerada, fator de potência e reativo, também possuem as proteções de medição de isolamento e proteção à falha
com tela de interrupção.
A Fig. 4 mostra a disposição dos inversores c.c./c.a. e o quadro de corrente alternada (C.A.) do sistema da Micro
Usina.

Figura 4 - Disposição dos inversores c.c./c.a. e do quadro c.a. do sistema.
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Ao lado das instalações dos inversores está o quadro c.a. do sistema da Micro Usina FV, os pontos de conexão do
equipamento são protegidos com disjuntor e proteção contra surtos, de forma individual. Neste quadro está instalado o
dispositivo para o agrupamento de informações de monitoramento, denominado de sensor box. A Fig. 5 apresenta o
quadro c.a. do sistema da Micro Usina.

Figura 5 - Quadro c.a. do sistema da Micro Usina FV.
Os inversores c.c./c.a. disponibilizam na saída CA três fases (127 V / 220 V), neutro e condutor de proteção que
estão conectados no quadro de distribuição interno a subestação de energia, na baixa tensão. A Fig. 6 mostra esta
conexão.

Figura 6 - Conexão da micro usina no quadro de distribuição.
O sensor box centraliza informações de grandezas em um cartão de dados digitais, para monitoramento da
produção final da Micro Usina. O sistema de monitoramento agrupa informações provenientes amostras de grandezas
solarimétricas e grandezas elétricas dos inversores. As informações coletadas utilizam interface ethernet para se
comunicar com a rede de computadores e são processadas pelo Sistema DATCOM, do fabricante do inversor.
Para a coleta dos dados solarimétricos, uma estação simplificada está instalada próxima aos módulos FV. São
coletadas as informações da irradiância sobre uma célula solar de referência, da temperatura ambiente, da velocidade do
vento e da temperatura de operação do módulo. A temperatura de operação do módulo é monitorada a partir de um
termopar instalado na parte traseira de um dos módulos, do multi arranjo, voltado para o lado oeste. A Fig. 7.a apresenta
esta estação solarimétrica e a Fig. 7.b apresenta a estação solarimétrica próxima aos módulos.

Figura 7.a - Estação solarimétrica.

Figura 7.b - Proximidade à instalação.
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As grandezas elétricas dos condicionadores de potência que são monitoradas, de forma individual, e armazenadas
pelo cartão do sensor são:
 Correntes c.a. L1, L2 e L3
 Corrente c.c. SPMP 1
 Corrente c.c. SPMP 2 – não utilizado
 Potência SPMP 1
 Potência SPMP 2 – não utilizado
 Potência Total
 Tensões de linha c.a. L1, L2 e L3
 Tensão c.c SPMP 1
 Tensão c.c SPMP 2 – não utilizado
O sistema de aterramento da Micro Usina permite a equipotencialização do lado da corrente continua (c.c.) com o
lado de corrente alternada (c.a.). Os perfis de alumínio estão presos por parafusos no telhado (tipo sanduiche) e
interligados com os condutores de proteção (PE). Por sua vez, estes perfis, permitem a fixação dos módulos utilizando
clipes metálicos, portanto permitindo o caminho de possíveis correntes de fuga e falta para a terra.

5.

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA MICRO USINA FV DE 70 kWp

Foi realizada um comparação dos resultados das figuras de mérito obtidos pela simulação no software
PVSyst V6.43 com os reais valores obtidos pelo sistema de monitoramento da Micro Usina. Está sendo comparado o
valor mensal da produção, produtividade e taxa de desempenho.
As figuras de mérito que permitem analisar o funcionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede com
base no seu balanço energético (ZILLES et al., 2012). Estes são parâmetros que trazem informações que podem auxiliar
na tomada de decisão da implantação do sistema fotovoltaico conectado à rede. O cálculo da previsão da produção
anual de energia é fundamental em definir a viabilidade do projeto e a taxa de desempenho é considerada uma medida
importante em avaliar a eficiência do sistema.
5.1. Figuras de mérito provenientes do PVSyst
Utilizou-se o PVSyst V 6.43 para a simulação das figuras de mérito. Foram fornecidas as entradas necessárias ao
software. Com as informações de layout da Micro Usina construiu-se o modelo em três dimensões sobre a edificação do
Campus São Paulo. A base de dados meteorológica utilizada foi NASA- SSE - synthetic. O layout da edificação e dos
arranjos, as características do ambiente, dos módulos FV, das configurações elétricas dos arranjos, dos cabos e dos
inversores utilizados, foram inseridas na base de dados do PVSyst.
A Fig. 8 mostra a perspectiva da cena de sombreamento sobre os módulos FV sobre o telhado do Campus São
Paulo. O telhado está voltado para os lados leste e oeste e cada lado possui uma diferença de nível. Ou seja, existem
quatro planos na disposição dos módulos FV sobre o telhado. No inicio e fim do dia, estes diferentes níveis causam
sombreamento em alguns módulos, como também uma caixa de água causa sombreamento durante um período do
inverno.

Figura 8 - Vista da perspectiva da cena para sombreamento.
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Os multi arranjos FV instalados no telhado do Campus São Paulo, estão representado no diagrama de blocos, com
as respectivas orientações: os azimutes e as inclinações e com os cinco inversores, pela Fig. 9.
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Figura 9 - Diagrama de blocos da Micro Usina FV de 70 kWp.
Para o melhor resultado do simulador PVSyst, foram consideradas as perdas de efetiva irradiação incidente sobre
os módulos, sombreamento, perda da potência pela temperatura, acumulo de sujeira, perdas ôhmicas nos cabos. As
perdas consideradas e processadas pelo PVSyst estão apresentadas na Tab. 1, com o seu percentual de impacto.
Tabela 1 – Porcentagem de perda por cada item.
PERDAS
Sombreamento
Massa de ar global
Sujidade
Conversão de energia no módulo
Degradação do módulo
Nível de irradiação
Temperatura
Perda elétrica no arranjo
Degradação induzida pela Luz
Degradação por potencial induzido
Descasamento Vmp
Cabeamento c.c.
Inversor
Cabeamento c.a.
Fonte: PVSyst V6.43

VALOR (%)
1,8
3,4
2
16,2
0,2
0,6
19,3
1
2
1,5
1
1
3,6
1,7

5.2. Figuras de mérito provenientes do sistema de monitoramento
O sistema de monitoramento fornece informações digitais, diárias e mensais que permitem o cálculo das figuras de
mérito. Foram acessadas as informações de produção e produtividade dos meses de julho, agosto, setembro e outubro.
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Para o cálculo da taxa de desempenho (TD) deve-se considerar a irradiância real e a variação da potência máxima
do módulo com a temperatura de operação. Os valores reais de irradiação e temperatura do módulo estão disponíveis de
forma, ainda não compilada, portanto, pelo sistema de monitoramento esta taxa não pode ser calculada. O fator
capacidade foi calculado, considerando o período de operação da Micro Usina.

6.

RESULTADOS DAS FIGURAS DE MÉRITO

Os resultados das figuras de mérito obtidos pelo simulador PVSyst e pelo sistema de monitoramento estão
apresentados mensalmente na Tab. 2.
Tabela 2. Resultados obtidos pelo PVSYST e pelo sistema de monitoramento

PVSyst

MÊS
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Sistema de Monitoramento

T
Horas

Produção
kWh mês

Produtividade
kWh/kWp mês

TD
%

Produção
kWh mês

Produtividade
kWh/kWp mês

720
744
720
744

5.682
6.549
6.258
7.155

81
93,5
89,4
102,2

69
66
66
64

5.547
5.489
8.876
7.940

79
78
126
113

27.852

99,5

Soma/Média
25.644
91,5
Fonte: PVSyst e Fronius solar web.

TD
%

FC
%

não
calculado

12,2
10,5
17,6
15,2
13,9

Nos quatro meses de operação da Micro Usina Usina FV de 70 kWp, a produção prevista pelo PVSyst foi de
25.644 kWh enquanto a real foi de 27.852 kWh, uma variação de aproximadamente de 9 %. O mesmo ocorre com a
produtividade do sistema.
Os resultados anuais, para a Micro Usina FV de 70 kWp, apresentados pela simulação do PVSyst foram: 78,03
MWh/ano de produção de energia, média de 1.115 kWh/kWp de produtividade e 65,8 % de TD.
Em estudo realizado por Benedito (2009) a TD verificada em diferentes sistemas fotovoltaicos nacionais variou
entre 70 e 80 %. Verifica-se nesta Micro Usina a TD igual a 65,8 %, valor inferior a média nacional.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados das figuras de mérito obtidos pelo simulador PVSyst e os medidos e calculados através dos dados do
sistema de monitoramento permitem constatar que a Micro Usina está operando dentro de sua expectativa.
A decisão da instalação da Micro Usina Fotovoltaica no Campos São Paulo foi uma oportunidade em trazer os
conhecimentos da energia solar fotovoltaica e seus sistemas aos alunos dos cursos da área da elétrica e afins. Sua
instalação trouxe o benefício de reduzir a conta de energia paga à concessionária. A solução turn key foi a melhor opção
encontrada em 2016.
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PERFORMANCE ANALYSIS OF 70 KWP MICRO POWER PLANT
CASE STUDY: INSTITUTO FEDERAL - CAMPUS SÃO PAULO
Abstract. The criteria and guideline for the national sustainable development on the contracts realized by the brazilian
public administration (decree Nº 7.746/2012) and the access regulations of mini and microgeration to the power
distribution grid (REN nº482/2012, ANEEL) encouraged the implantation of the Micro Photovoltaic Power Plant of 70
kWp, installed on the Instituto Federal de São Paulo - Campus São Paulo. Motivated by the access of the Micro Power
Plant to the power grid, it exist an expectation to monitor the amount of power generated and the performance of the
plant. Therefore, this paper presents the simulation of figures of merit to monitor the the energy production during the
system lifespan, with a daily or monthly frequency. The environmental parameters, the disposition of the photovoltaic
arrangements and the load conditioners were inserted in the simulation tool PVSyst V6.43. This simulation results were
compared with the data provided by the Micro Photovoltaic Power Plant monitoring system. The obtained results
shows a performance of 65,8 %, yearly productivity of 1.115 kWh/kWp and a capacity factor of 13,9 %.
Keywords: Figures of merit, photovoltaic microgeneration, solar energy.

