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RESUMO 

 

Este trabalho é o estudo de viabilidade técnica e financeira de um sistema de 

geração híbrido, solar fotovoltaico e eólico. Isso, motivado pela alta disponibilidade de vento 

e irradiação solar presentes no Ceará. A proposta se baseia em comparar as curvas de geração 

das duas fontes ao longo do ano e verificar como ocorre a operação simultânea num sistema 

de média tensão para o estudo da viabilidade entre as duas fontes. Foi realizado um estudo de 

caso da instalação existente desde 2016 da barraca de praia Chega Mais, onde se encontra em 

operação um sistema solar fotovoltaico de 60 kW. Está localizado no município de Aracati-

CE, na vila de Canoa Quebrada. Foi realizado o projeto de geração eólica complementar à 

geração de energia elétrica do sistema fotovoltaico existente para compensar em 100% o 

consumo de energia elétrica, como primeiro caso, e um projeto de geração fotovoltaica 

complementar, como segundo caso. Além disso, a simulação da geração por meio do 

programa Retscreen. Concluiu-se que a complexidade de ter um sistema híbrido é maior 

devido à utilização de outros componentes, como o retificador. No entanto, foi possível ter um 

grau de atendimento acima de 95% ao longo do ano, sendo viável a sua utilização. Mas, o 

sistema fotovoltaico apresentou maior grau de atendimento e menor custo inicial, sendo, 

portanto, a melhor escolha para o sistema complementar. 

 

Palacras-chave: Sistema híbrido. Microgeração. Energia. 
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ABSTRACT 

 

This work is the study of technical feasibility of a hybrid power system, solar 

photovoltaic and wind. This is motivated by the high availability of wind and solar radiation 

in Ceará. The proposal is based on comparing the curves from that two sources throughout the 

year and verifying how the simultaneous operation occurs in a medium voltage system, for the 

study of viability between both sources. It was realized a case study of an existent installation 

since 2016 of the beach Tent More, where there is a solar power system of 60 kW. This beach 

tent is located at Aracati-CE, in the Canoa Quebrada village. It was done to the wind power 

system project as a complement of the existent installation, as the first case, and a solar 

system project, as a second case, and the simulation of the electricity generations by a 

program. It was concluded that the wind power system is more complex than the solar power 

solar because of its components. However, it was possible to have a good efficiency of 

generation throughout the year, being feasible its use. But, the solar power system presented a 

better efficiency and the lower initial cost, being the better choice for the complementary 

system. 

 

Keywords: Hybrid system. Microgeneration. Energy. 
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1.INTRODUÇÃO 

O uso da energia solar fotovoltaica (FV) no mundo superou o crescimento de 

todas as outras formas de geração, incluindo o poluente carvão. A mudança foi consequência 

da queda dos preços de seus componentes, como também de políticas públicas que a 

incentivaram. A nova capacidade aumentou 50% em 2017, com quase 165 GW, de acordo 

com o relatório Renewables 2017, Sawin (2017, p. 22). A China, Estados Unidos e a Índia 

serão os principais colaboradores dessa expansão nos próximos anos. 

Segundo o Global Wind Energy Council, Fried (2018, p.2), em 2017 foi instalado 

no mundo um total de 52,57 GW de potência à produção, totalizando 539,58 GW de potência 

eólica instalada global. O país que mais contribuiu para essa estatística foi a China, com 20 

GW em projetos eólicos à sua matriz energética. Também é interessante destacar um 

crescente interesse em instalações offshore, ou seja, em alto-mar. Em 2017, foi instalado 3,3 

GW de capacidade instalada para a geração eólica, segundo a Navigant Research, Barbosa 

(2018).  

O grande avanço no uso de energia solar e eólica para geração distribuída no 

Brasil vem crescendo a grandes taxas desde o seu surgimento. De acordo com o Balanço 

Energético feito pela Empresa de Pesquisa Energética, em 2017 a geração solar teve um 

aumento de 44,7%, chegando a um total de 85 GWh no ano de 2016. Foi o segundo aumento 

mais significativo naquele ano, ficando atrás apenas da energia eólica com um aumento de 

54,9%. Na tabela 1 são mostrados todos os resultados.  

 

Tabela 1: Balanço energético em GWh 

 
Fonte: EPE (2017) 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVOS GERAIS 

Analisar a viabilidade da geração de energia elétrica de um sistema híbrido FV e 

eólico, comparado com um sistema FV, em Aracati-CE. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

É proposto analisar as curvas de geração solar e eólica no litoral cearense, por 

meio de um estudo de caso de uma instalação existente FV de 60 kW. É necessário projetar o 

sistema eólico complementar e listar quais as principais dificuldades de se ter uma planta 

desse porte. Também verificar as diretrizes normativas para o acesso a micro e minigeração 

em Aracati. Dimensionar o gerador eólico e assim, mesclar a sua curva de geração com a 

curva de geração do sistema FV. Utilizar o fator de capacidade do local para fazer os cálculos 

do projeto. Isso é necessário para encontrar um sistema otimizado, que corresponda com a 

necessidade do local.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

O Ceará pode ser o estado com a maior contribuição para o aumento de geração 

solar e eólica devido a suas condições climáticas, com irradiação solar e velocidade do vento 

acima da média nacional. Isso mostra a importância de estudos nessa área porque traz a 

diversificação da matriz energética e mais investimentos para o estado. A micro e 

minigeração distribuída tem se tornado o foco das empresas de energias renováveis atuantes 

no estado. É importante que a população tenha acesso a essa tecnologia e tenha conhecimento 

da importância do seu uso para o meio ambiente. No entanto, ainda é um desafio controlar a 

geração dessas fontes. 

Considerando o desafio proposto da geração híbrida, é essencial o estudo da sua 

viabilidade técnica na micro e minigeração. Isso é importante porque nem todos os locais 

dispõem de grandes áreas para instalação de painéis FV e nem regimes de vento favoráveis. 

Mas como deve ser o controle das duas fontes renováveis, energia solar e eólica? e como é o 

acesso para a população? esses fatores são determinantes na venda de um projeto e ainda 

assim as pesquisas de potencial e crescimento energético mostram a alta confiabilidade dessa 

geração no Ceará. 
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1.3 METODOLOGIA 

Primeiramente, foram verificadas as leis que vigoram no país e de acordo com a 

ANEEL e as leis regionais para a geração distribuída, já que esse tipo de geração é o foco 

deste trabalho. A compreensão dessas diretrizes é fundamental para um usuário entender o 

acesso à microgeração. Foi feita uma análise dos pontos mais importantes, necessários para 

quem não conhece os termos técnicos, tanto para a geração FV como para geração eólica.  

Posteriormente, foi feita uma coleta de dados da instalação da barraca de praia 

Chega Mais, em Aracati, para o entendimento da instalação elétrica e da necessidade de 

expansão da geração de eletricidade. Dessa maneira, foram coletados os valores de consumo 

dos meses da fatura de energia de Outubro de 2016 à Setembro de 2017. A partir desses 

valores, foi feita uma tabela para uma maior compreensão dos dados. Também foram 

analisados o diagrama unifilar e a planta de localização, disponibilizados pelos autores do 

projeto existente. Esses arquivos forneceram dados das placas fotovoltaicas e dos inversores 

em utilização. 

A partir desses dados, foram feitos cálculos para determinar a geração necessária 

de energia elétrica para abater em 100% o consumo. Nesses cálculos, os parâmetros principais 

foram o fator de capacidade médio anual da geração FV e o somatório dos consumos mensais. 

Com isso, o processo inverso dos cálculos a partir da porcentagem de geração proporcionou a 

potência eólica necessária para cobrir os gastos com consumo. O primeiro caso foi 

desenvolvido com as curvas de consumo, de geração FV e de geração eólica e a curva 

otimizada com os três resultados. No segundo caso, é proposto utilizar toda a geração como 

FV, a fim de comparar com os resultados para a geração eólica.  

Na viabilidade técnica, foi feito o levantamento dos principais componentes da 

instalação, assim como as principais dificuldades para se ter um sistema híbrido, ou somente 

solar. Também foi comparada a grau de atendimento dos dois casos anteriores. Essa 

comparação serviu como base para a metodologia de tomada de decisão na escolha de um 

sistema de geração distribuída, explicada como fluxograma. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, que abordam de forma 

descritiva os aspectos necessários para a melhor compreensão do processo realizado, 

conforme descritos a seguir. 
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No capítulo 1 é feita a contextualização do problema, que é necessária para o 

entendimento da motivação do trabalho. Mostra-se a importância do estudo para as pessoas 

que vivem no Ceará e para as que desejam investir no estado. 

No capítulo 2 é falado do processo de conversão de energia que acontece no 

painel FV. Isso é necessário para o entendimento da tecnologia. Também é mostrada a 

legislação vigente em Aracati para o acesso à micro e minigeração. É falado do processo de 

geração numa turbina eólica como necessário para o entendimento da tecnologia. Também é 

mostrado como ocorre o acesso a essa tecnologia na micro e minigeração. 

No capítulo 3 é feita a descrição da instalação, com dados técnicos dos painéis e 

inversores e de como foi o processo de instalação. Também fala da influência do clima local 

na geração de energia elétrica e do potencial solar que abrange aquela faixa do litoral. 

No capítulo 4 é feito o dimensionamento do projeto eólico, com as especificações 

dos equipamentos e principais componentes da instalação. Além disso, é mostrado o tempo de 

retorno para tal investimento. São mostradas as simulações de todos os fatores, consumo, 

geração FV e geração eólica. Ao final, é mostrado o resultado principal do dimensionamento 

a fim de comparar as duas fontes de energia com a energia consumida durante o ano. É 

mostrada a viabilidade técnica desse projeto, com suas limitações e principais resultados do 

dimensionamento. Além disso, é mostrada uma metodologia para o melhor controle de um 

sistema híbrido. 

No capítulo 5 é falado das diretrizes locais sobre a delimitação dos espaços para 

esse tipo de instalação. Também recomenda uma política que incentive a energia renovável na 

região. 

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões obtidas após análise dos resultados. 
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2. DESCRIÇÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

2.1 GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
Um sistema FV é constituído por módulos FV, o cabeamento que o interliga à 

rede de energia elétrica e a estrutura de suporte. A segunda parte do sistema é constituída pelo 

inversor, dispositivos de proteção e também, quando existentes, controladores de cargas e 

baterias, caso houver. Um módulo é geralmente identificado pela sua potência elétrica de 

pico, mas deve-se considerar suas outras características no projeto. A sua potência de pico é 

definida considerando os padrões STC (Standart Test Conditions), com uma irradiância de 

1000 W/m², massa de ar (AM) de 1,5 e temperatura de célula de 25ºC. Desse modo, a curva 

característica Corrente x Tensão do módulo é feita seguindo esses padrões de ensaio.  As 

principais informações dessa curva são a corrente de curto-circuito, a tensão de circuito 

aberto, a tensão de máxima potência, a corrente de máxima potência e o produto dessas duas 

últimas, o ponto de máxima potência. Essas informações são necessárias para o 

dimensionamento das proteções na parte de corrente contínua (CC) do circuito, como fusíveis 

e Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) CC, assim como as informações do inversor 

são necessárias para o dimensionamento das proteções da parte de corrente alternada (CA) do 

circuito, como disjuntores e DPS CA. Os dados de ensaio dos módulos utilizados nesse 

projeto se encontram no datasheet em anexo. 

Na figura 1 é mostrado o esquemático de uma instalação de módulos FV numa 

residência. Nele é visto a energia solar sendo absorvida pelos painéis, sendo esses ligados à 

string box, caixa onde se encontram os dispositivos para a proteção do circuito no lado CC. 

Depois o circuito é ligado a um inversor que converte a energia produzida para CA e ligando-

a ao quadro geral por meio do condutor verde. Do quadro geral, o circuito vai para o medidor 

bidirecional para a medição de energia consumida e produzida. 
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Figura 1: Esquemático geração FV 

 

Fonte: Luz Solar 

 

2.1.2 GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DISTRIBUÍDA (NORMAS VIGENTES) 

 
Um sistema FV deve seguir as NT’s (Normas Técnicas) da concessionária de 

energia elétrica, que no caso do Ceará é a ENEL. Essas normas técnicas dão as diretrizes para 

os fornecimentos de energia e as exigências na análise do projeto. Essas exigências se referem 

aos modelos que devem ser levados em consideração para o padrão de entrada, para os tipos 

de medições e para as proteções. Os detalhes construtivos são disponibilizados pela 

concessionária por meio de desenhos técnicos. As NT’s da ENEL são apresentadas abaixo. 

 

• NT 001- Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 

Distribuição 

• NT-002 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de 

Distribuição;  

• NT-003 - Fornecimento de Energia Elétrica a Prédios de Múltiplas Unidades 

Consumidoras;  

• NT-008 - Conexão de Central Geradora de Energia ao Sistema Elétrico da 

ENEL.  
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• NT-010 – Conexão de Micro e Minigeração Distribuída ao Sistema Elétrico da 

Ampla/ENEL. 

A diferença entre a NT 008 e a NT 010 é a tensão que as duas atuam. A NT 010 

vigora para baixa tensão e a NT 008 para média e alta tensão. Utilizaremos a NT 010. O 

acesso é concedido depois de uma série de burocracias impostas pela concessionária. O 

primeiro passo é ter em mãos todo o projeto elétrico da nova instalação. Isso é composto pelo 

diagrama unifilar e o memorial de cálculo. Alguns documentos são necessários para o 

contrato. Os modelos deles estão disponibilizados no anexo da NT 010. Deve-se ter os 

seguintes anexos ao memorial de cálculo: fatura de energia, Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), planta do diagrama geral, planta do diagrama unifilar, planta de localização, 

datasheets e certificados dos módulos e inversores, Anexo A (formulário de solicitação de 

acesso para microgeração distribuída com potência superior ou inferior a 10 kW), Anexo B 

(formulário de registro de micro e mini geradores distribuídos), um documento de 

identificação de um responsável da obra, uma procuração e uma carta de solicitação. 

As legislações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) devem ser seguidas. São elas: 

• PRODIST  

• RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012   

• RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414, DE 09 DE SETEMBRO DE 2010   

• RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 517, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012   

• NOTA TÉCNICA N° 0129/2012-SRD/ANEEL -   

• PORTARIA INMETRO Nº 004, DE 04 DE JANEIRO DE 2011   

• PORTARIA INMETRO Nº 357, DE 01 DE AGOSTO DE 2014  

• PORTARIA INMETRO Nº 271, DE 02 DE JUNHO DE 2015 

 

Superiormente às NT’s, devem ser obedecidas as Normas Técnicas Brasileiras 

(NBR), que se referem aos padrões aceitáveis das instalações elétricas e dos componentes 

elétricos. São elas: 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  

• NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões - Padronização;  

• NBR 14039 - Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;  
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• NBR 16149 - Sistemas FVs (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição;  

• NBR 16150 - Sistemas FVs (FV) - Características da interface de conexão com 

a rede elétrica de distribuição - Procedimento de ensaio de conformidade;  

NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas FVs conectados à rede elétrica. 

2.2 GERAÇÃO EÓLICA 

 
Um aerogerador é composto pela turbina e torre. Assim como na geração FV, 

também precisa de elementos de proteção e de condicionamento de energia. São necessários: 

para-raios para dirigir as descargas elétricas atmosféricas para a terra e proteger os 

equipamentos elétricos; seccionadores que quando ativados, isolam o gerador para permitir 

manutenção; retificador que é o componente que converte a corrente alternada saindo do 

gerador em corrente contínua para se ter uma tensão mais regular na saída; inversor que é 

necessário para converter a corrente contínua retificada em corrente alternada compatível com 

a rede elétrica; disjuntor diferencial que protege a instalação contra os curto-circuitos e 

choques elétricos. 

Na figura 2 é mostrado o esquemático de uma instalação de um aerogerador. O 

circuito de saída se conecta à caixa do retificador e depois segue com um circuito CC para um 

controlador de carga, usado em sistemas com baterias. A saída desse controlador se conecta 

com um inversor e com uma bateria. Do inversor, o circuito se conecta às cargas, com o lado 

do sistema CA. 

Figura 2: Esquemático geração eólica 

 

Fonte: Evolução energia 
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2.2.1 GERAÇÃO EÓLICA DISTRIBUÍDA (NORMAS VIGENTES) 

 
 A Resolução Normativa (REN) nº482/2012 estabelece as condições gerais para 

o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia 

elétrica. Essas duas modalidades de geração consistem na produção de energia elétrica a partir 

de pequenas centrais geradoras, como hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração 

qualificada. Desse modo, a geração eólica possui as mesmas diretrizes que a geração solar, 

que foram discutidas no item 2.1. Os documentos necessários para o acesso estão no Anexo 

A, retirados do site da ENEL. A REN nº687/2015 modifica a REN nº482 em diversos pontos: 

a implementação do autoconsumo remoto, que possibilita usar locais distantes do ponto de 

consumo para instalar o sistema; a redução na espera para  conexão de rede, diminuindo o 

prazo de 82 dias para 34 dias para finalizar todo o processo; a implementação da geração 

compartilhada, permitindo percentuais de créditos de energia para compensar unidades 

consumidoras com CPF ou CNPJ diferentes; geração num condomínio, podendo repartir a 

energia gerada com os moradores. 

Algumas associações tem o objetivo de alcançar uma representatividade perante o 

Governo, as entidades de classe e os órgãos reguladores para defender os interesses da 

geração distribuída. Como exemplo, a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) 

é constituída por distribuidores, fabricantes, empresas de diferentes tamanhos e segmentos, 

além de profissionais e acadêmicos do setor, que têm em comum a atuação direta ou 

indireta na geração distribuída de fontes renováveis. Essa tem o objetivo de eliminar ao 

máximo todas as barreiras regulatórias, fiscais, políticas e econômicas que impedem a rápida 

expansão da geração distribuída. Promover ativamente a geração distribuída, apresentando-a 

aos diversos setores da sociedade como um dos meios mais eficientes para diversificação da 

matriz elétrica, economia de energia, eficiência energética, sustentabilidade do meio ambiente 

e distribuição de renda, de maneira simples, direta e eficaz e criar e difundir padrões de 

excelência que garantam a segurança, alto grau de qualidade e profissionalismo em todas as 

instalações de geração distribuída, de acordo com o site da ABGD. 
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3. DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

A barraca de praia utilizada no presente estudo está localizada na Avenida da 

Integração, s/n, no município de Aracati-CE, na vila de Canoa Quebrada. Esse projeto foi 

escolhido pela disponibilidade de dados referentes a essa unidade consumidora. Essa é uma 

área de praia turística de elevado movimento. Dessa maneira, instalações FV se tornam um 

atrativo por conta da forte irradiação solar existente. Aracati também é um polo de geração 

eólico onde se concentram vários parques de geração. Nas figuras 3,4 e 5 são mostradas as 

vistas da instalação. Na Figura 5 é mostrada uma área de telhado com potencial de uso para 

uma expansão da geração ou até mesmo fazer do estacionamento uma área coberta para a 

instalação de novos painéis. Nela também se encontra o ponto considerado no mapa para a 

busca do potencial solar. As coordenadas geográficas são mostradas a seguir. 

Coordenadas geográficas: -4.520236°S / -37.708766°O 

 

Figura 3: Vista lateral dos painéis FV 

 
Fonte: Eco Soluções em Energia 
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Figura 4: Vista lateral dos painéis FV 

 
Fonte: Eco Soluções em Energia 

 

Figura 5: Vista superior da instalação 

 

Fonte: Google 

 

O conhecimento da localização é importante para estimar a energia elétrica gerada 

num sistema FV e eólico, pois de acordo com dados como as coordenadas geográficas e o 

ângulo em relação ao Norte, pode-se simular a produção de eletricidade e perdas em diversos 

softwares. Como exemplo, o PVsyst e o PVSOL que são os mais utilizados para geração FV e 

WindPro e WAsp para geração eólica.  
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3.2 POTENCIAL SOLAR 

De acordo com o Atlas brasileiro de energia solar, Pereira (2017), o Ceará possui 

uma média anual de irradiação global horizontal solar diária entre 5500 e 5750 Wh/m², 

possuindo os maiores valores nos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro. Já a 

irradiação direta tem uma média anual entre 5250 e 5500 Wh/m², como visto nas figuras 6 e 

7. Em comparação com as outras regiões do país, o Nordeste possui a menor variabilidade de 

irradiação global horizontal, de acordo com o diagrama mostrado na figura. Com essas 

atribuições, a região se tornou um grande atrativo para a micro e minigeração de energia solar. 

De acordo com a Aneel, as instalações FV no Brasil cresceram 407% em 2016, incentivadas 

pela redução de custos dos painéis FVs e a crescente participação de empresas que fazem a 

venda desses projetos. Comparando o Brasil e a Alemanha, nota-se o não aproveitamento 

desse recurso como a base energética no Brasil. A maior irradiação da Alemanha, 1300 

Wh/m², é 26% menor que a menor irradiação no Brasil, enquanto que a Alemanha é um dos 

líderes do uso dessa fonte renovável na sua matriz energética. 

          

Figura 6: Total diário da irradiação global horizontal 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 
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Figura 7: Total diário da irradiação direta normal 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 

 

No gráfico 1 são mostrados diagramas de caixa dos valores médios anuais dos 

totais diários de irradiação global horizontal e suas respectivas variabilidades. O ponto 

marcado é a média e as barras verticais são os valores máximos e mínimos observados para a 

média do total diário da irradiação global horizontal. A região Nordeste é a que possui menor 

variabilidade, o que torna o seu potencial solar o mais atrativo para uma geração mais 

uniforme. 

 

Gráfico 1: Variabilidade interanual da irradiação global horizontal em kWh/m² 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 
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Para esse trabalho, levou-se em consideração a base de dados do Centro de 

Referência para as Energias Solar e Eólica Sérgio de S.Brito (CRESESB, 2018). Os dados 

para o município de Aracati se encontram na Tabela 2 e o gráfico de irradiação solar no plano 

horizontal no Gráfico 2. Na Tabela 2, as inclinações se referem à inclinação do plano onde 

foram feitas as medições de irradiações. 

 

Tabela 2: Irradiação solar diária média mensal para Aracati 

 
Fonte: CRESESB (2018) 

 

Gráfico 2: Irradiação solar diária mensal no plano horizontal para Aracati 

 
Fonte: CRESESB (2018) 

 

No gráfico 2 é mostrado um declínio da irradiação entre os meses de Fevereiro e 

Junho. Isso é consequência do período chuvoso no estado que, com isso ,diminui a irradiação 

solar incidente. Isso irá ser verificado nos resultados da curva de geração do sistema. 

3.3 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

Estão instalados no telhado da barraca de praia 182 módulos monocristalinos da 

marca SunEdison, modelo F330BzC de 330Wp cada um, totalizando 60 kW de potência. Os 

dados relevantes do padrão STC para a análise foram retirados do datasheet dos módulos que 

se encontra em anexo. Os parâmetros físicos e as características elétricas STC se encontram 

na Tabela 3. O datasheet se encontra em anexo. 
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Tabela 3: Características do módulo analisado 

Características do módulo 

Dimensões do Módulo 1,976mm x 990mm 

Número de células 72 

Potência máxima (Pmax) 330 W 

Tensão de circuito aberto (Voc) 46,2 V 

Corrente de curto (Isc) 9,28 A 

Eficiência do módulo 16,9% 

Tensão de máxima potência (Vmpp) 37,7 V 

Corrente de máxima potência (Impp) 8,77 A 

Fonte: SunEdison 

 

 As curvas de tensão (V) x corrente (I) estão mostradas nos Gráficos 3 e 4. O 

Gráfico 3 se refere à saída do módulo para diferentes valores de irradiância enquanto que o 

Gráfico 4 mostra a saída do módulo para diferentes temperaturas de operação.  

 

Gráfico 3: V x I para diferentes valores de irradiância 

 
Fonte: SunEdison 
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Gráfico 4: V x I para diferentes temperaturas de operação 

 
Fonte: SunEdison 

  

3.4 INVERSORES 

Os inversores existentes na instalação da barraca de praia Chega Mais são 3 

unidades da marca Fronius Symo, modelo 20.0 3-480, de 20 kW cada. Na Tabela 4 são 

mostradas as principais características dos inversores para análise, retiradas do datasheet em 

anexo.  

 

Tabela 4: Características do inversor 

CARACTERÍSTICAS DO INVERSOR 

Faixa de tensão de operação  200-1000V 

Tensão de entrada máxima 1000V 

Potência máxima de saída 19995VA 

Máxima saída de corrente 24A 

Máxima eficiência 98% 

Fonte: Fronius 

 

Na Figura 8 é mostrada a maneira como os inversores estão instalados. Os 

dispositivos de proteção do circuito estão agrupados dentro de uma caixa de distribuição, 

chamada de string box. Nela estão posicionados os fusíveis, os DPS CC e CA e os 

disjuntores. Está localizado numa área próxima aos telhados onde os painéis estão instalados, 

para diminuir os custos com cabeamento. 
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Figura 8: Inversores 

 
Fonte: Eco Soluções em Energia 

 

3.5 CURVA DE CONSUMO 

Na Tabela 5 é mostrado o consumo mensal da barraca de praia Chega Mais. A 

instalação está sendo alimentada em média tensão, fazendo parte do grupo A4, 

correspondendo a uma tensão e fornecimento de 2,4 kV a 25 kV, de acordo com a ANEEL. 

Nesse caso, a tensão fornecida é 13,8 kV. 

 

Tabela 5: Consumo mensal Mês Consumo (kWh) Novembro 11467 Dezembro 10734 Janeiro 10554 Fevereiro 9441 Março 11355 Abril 8326 Maio 9757 Junho 11663 Julho 9272 Agosto 9535 Setembro 10948 Outubro 9981 TOTAL 123033 
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MÉDIA 10252,75 
Fonte: ENEL 

 

No Gráfico 5 é mostrado o diagrama de consumo da instalação. Nota-se um 

decaimento da demanda de novembro a fevereiro e um aumento nos meses de abril a junho. 

As principais cargas são iluminação, refrigeração de alimentos, bombas elétricas e com o 

preparo de alimentos na cozinha do restaurante. 

 

Gráfico 5: Gráfico do consumo mensal 

 
Fonte: O autor 
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4. PROJETO 

4.1 PROJETO EÓLICO 

4.1.1 POTENCIAL EÓLICO 

 
A boa média de velocidade do vento no litoral da região Nordeste é consequência 

dos ventos alísios vindo do leste e brisas terrestres e marinhas, que proporcionam velocidades 

entre 6 m/s e 9 m/s no estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, segundo o 

Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, Amarante (2001). No entanto, as velocidades diminuem 

à medida que vai da costa ao interior, devido ao aumento de rugosidade da superfície e da 

diminuição da brisa marinha. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a região Nordeste 

possui uma capacidade de geração eólica de 144,4 TWh/ano. Nas Figuras 9 e 10 mostram o 

potencial de vento que englobam o Ceará. Comparando com o Sudeste, o Ceará tem uma 

capacidade maior que o dobro desse, mostrando a maior disponibilidade de recursos naturais 

no Nordeste. Na Figura 9 são mostradas as velocidades médias de vento a 50m de altura da 

região Nordeste e na Figura 10 são mostradas essas medições para o Ceará. 

 

Figura 9: Velocidade média do vento para o Nordeste 

 

Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro 
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Figura 10: Velocidade média de vento para o Ceará 

 

Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro 

 

 A faixa litorânea da Figura 10 corresponde a velocidades médias de vento 

entre 8 e 9 m/s. Na Tabela 6 são mostrados os principais dados de vento para Aracati, 

retirados do site do CRESESB. No Gráfico 6 é mostrado o gráfico da velocidade média do 

vento para Aracati. 

 

Tabela 6: Dados de vento para Aracati 

 
Fonte: CRESESB (2018) 
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Gráfico 6: Velocidade média do vento para Aracati 

 
Fonte: CRESESB (2018) 

 

4.1.2 CÁLCULOS 

 
 Primeiramente, precisa-se calcular a porcentagem da eletricidade gerada pelos 

painéis FV em relação ao consumo. Isso é necessário para quantificar a energia que está em 

falta no sistema. Com isso, calcula-se a potência necessária do gerador eólico.  

 O fator de capacidade (FC) de uma planta de geração é a proporção entre a 

energia elétrica produzida efetiva em um período de tempo e a capacidade total máxima desse 

sistema vezes o tempo considerado. Para a energia solar, utilizou-se os dados do Laboratório 

de Energias Alternativas (LEA) da UFC, um FC médio para os cálculos e para o 

dimensionamento do gerador eólico utilizou-se um valor médio disponibilizado pela 

ABEEólica para o Ceará de 0,476. 

 

n = número de painéis 

Pnominal = potência total do conjunto de painéis, em kW 

Enominal = energia elétrica produzida durante um ano, em kWh 

FC = fator de capacidade 

C = consumo total durante um ano 

 

Parte 1: Taxa de geração 

 =  𝑃 𝑖 𝑎 = ∗ = ,   𝑖 𝑎 = 𝑃 𝑖 𝑎 ∗ ℎ = ,  ℎ (1) 



36 
 

𝐶 = ,  𝑔 𝑎 𝑎 = 𝑖 𝑎 ∗ 𝐶 = ,  ℎ (2) 𝐶 =  ℎ 𝑔 = 𝐸𝑔 𝑟𝑎 𝑎∗𝐶 = , %  

 

Parte 2: Dimensionamento 

 𝑔 = − 𝑔 = , % 𝑔 𝑎 𝑎 = 𝑔 ∗ 𝐶 = ,  ℎ 𝐶 = ,  𝑖 𝑎 = 𝑔 𝑎 𝑎𝐶 = ,  ℎ 

𝑃 𝑖 𝑎 = 𝑖 𝑎 = ,   

 

Deve-se escolher um gerador de 5 kW. 

4.1.3 ESCOLHA DOS COMPONENTES 

 
Deve-se dimensionar um inversor de frequência como componente principal da 

instalação além do aerogerador. O retificador necessário para a regulação da tensão vem junto 

com o gerador quando esse é comprado. Dessa maneira, irá ser especificado somente o 

inversor. A potência do gerador é 5 kW e foi escolhido um inversor para trabalhar nessa 

potência máxima de geração. Inversor especificado: Sunny Tripower 5000TL do fabricante 

SMA. Seu datasheet se encontra em anexo e o diagrama geral da instalação no Apêndice A. 

4.1.4 SIMULAÇÃO 

 
O Retscreen é um pacote de software desenvolvido pelo governo do Canadá, que 

simula o fluxo de caixa de diversos tipos de gerações, as que incluem as gerações solar e 

eólica. Esse foi o software utilizado para simular o retorno financeiro do projeto e a produção 

de eletricidade de acordo com o aerogerador escolhido. As figuras 11 a 17 mostram os passos 

feitos no programa. Na Figura 11 é mostrado o preenchimento dos dados iniciais da 

simulação, como unidade de medida utilizada, localização e moeda que se deseja utilizar. 
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Figura 11: Tela inicial Retscreen 

 
Fonte: O autor 

 

Na Figura 12 são mostrados os parâmetros climáticos e geográficos mostrados 

pelo programa ao se escolher a localização da simulação. 

 

Figura 12: Dados climáticos para Aracati 

 

Fonte: O autor 
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Cálculo da velocidade do vento para a altura do aerogerador escolhido, 

considerando os dados de medição do CRESESB à altura de 50m. Para a praia, o terreno é do 

tipo areia, de modo que a rugosidade é 0,001. 

 

Utilizando como exemplo o mês de Novembro: = ∗ 𝐻𝐻 ∝ (3) 

V2 (velocidade do vento na altura do aerogerador), em m/s; 

V1 (velocidade medida no local para altura H1) em m/s; 

H1 (altura da velocidade medida no local) em m/s; 

H2 (altura do aerogerador) em m/s. 

α (rugosidade)  

 = , ∗ ,, , = ,  

 

Dessa maneira, a Tabela 7 foi preenchida com o mesmo cálculo para os demais 

meses. A altura 2 corresponde à altura do aerogerador Endurence Wind Power, modelo S-343 

de 5 kW escolhido no próximo passo. O datasheet se encontra em anexo. 

 

Tabela 7: Cálculo da velocidade do vento VELOCIDADE DO VENTO  Mês VELOCIDADE 1 RUGOSIDADE ALTURA 1 ALTURA 2 VELOCIDADE 2 
Novembro 8,60 0,001 50,00 27,50 8,59 Dezembro 6,72 0,001 50,00 27,50 6,72 Janeiro 6,72 0,001 50,00 27,50 6,72 Fevereiro 6,72 0,001 50,00 27,50 6,72 Março 5,07 0,001 50,00 27,50 5,07 Abril 5,07 0,001 50,00 27,50 5,07 Maio 5,07 0,001 50,00 27,50 5,07 Junho 6,89 0,001 50,00 27,50 6,89 Julho 6,89 0,001 50,00 27,50 6,89 Agosto 6,89 0,001 50,00 27,50 6,89 Setembro 8,60 0,001 50,00 27,50 8,59 
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Outubro 8,60 0,001 50,00 27,50 8,59 MÉDIA 6,82 0,001 50,000 27,500 6,816 
Fonte: O autor 

 

Dessa maneira, a coluna com as velocidades do vento foi preenchida no 

Retscreen. Na figura 13, o método 3 foi escolhido já que ele é o método mais detalhado do 

programa. Nas Figura 13 e 14 são mostradas todas as seleções. O preço da energia distribuída 

foi considerado como sendo o valor cobrado pelo consumo fora ponta da ENEL no ano da 

instalação do projeto, em 2016. Com isso, o programa preenche a coluna de eletricidade 

exportada para a rede em MWh. Além disso, foi colocado um investimento inicial de 

R$8.367,00/kW, totalizando R$41.835,00, segundo Moreira (2018). 

 

Figura 13: Dados da geração 

 

Fonte: O autor 

 
A Figura 14 mostra a escolha do aerogerador de acordo com o banco de 

dados do Retscreen. 
 

Figura 14: Escolha do aerogerador 

 

Fonte: O autor 
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Na Figura 15 é mostrada a tabela de geração de eletricidade para o aerogerador 

escolhido, assim como a energia elétrica gerada para uma determinada velocidade do vento. 

 

Figura 15: Geração a partir da velocidade do vento 

 

Fonte: O autor 

 

Na Figura 16 são mostrados os campos das perdas do aerogerador. Como não foi 

especificado pelo fabricante a porcentagem de perdas, foi considerado 2% para as perdas no 

aerofólio e perdas diversas. Já as perdas no painel se referem ao efeito esteira caso tivéssemos 

mais de uma torre. Como não temos, seu valor é zero. Também foi colocado 100% de 

disponibilidade de geração. O datasheet do aerogerador se encontra no Anexo.  

 

Figura 16: Perdas do gerador 

 

Fonte: O autor 

 

A última etapa do programa se refere à análise financeira do projeto, colocando 

todos os dados que podem interferir no retorno financeiro. Foi considerada uma inflação de 

2,7% referente ao mês de Março de 2018, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE). Na Figura 17 são mostrados os dados financeiros e no Gráfico 7 é 

mostrado o diagrama do retorno financeiro. Desse modo, a aba de custo inicial foi preenchida 

para os 5 kW dimensionados. Foi estimado um custo de Operação e Manutenção (O&M) de 

5% do custo inicial ao ano e um tempo de vida do projeto de 20 anos. 

 

Figura 17: Dados financeiros do projeto 

 

Fonte: O autor 

 

Gráfico 7: Fluxo de caixa caso 1 

 

Fonte: próprio 
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4.2. RESULTADOS 

4.2.1 PRIMEIRO CASO: SISTEMA HÍBRIDO 

4.2.2 CURVA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 

  

Para calcular a energia elétrica gerada, é necessário ter medições do fator de 

capacidade de geração do local. Para os cálculos, utilizaram-se as medições realizadas pelo 

LEA, já que a variabilidade do fator de capacidade é pequena no litoral do Ceará. Como 

exemplo, a energia elétrica gerada do mês de Novembro foi calculada na Tabela 8. A coluna 

da energia nominal foi preenchida considerando o tempo de geração de um mês, que o tempo 

em horas é igual a 720h. O diagrama da energia gerada está no Gráfico 8. 

 𝑔 𝑎 𝑎 = 𝑃 𝑖 𝑎 ∗ ∗ 𝐶  

 𝑔 𝑎 𝑎 = , ∗ ∗ , = ,  

 

Tabela 8: Geração FV para a planta em estudo GERAÇÃO SOLAR Mês Pot. Nominal (kW) Energia Nominal (kWh) FC Energia gerada (kWh) Novembro 60,06 43243,20 0,2285 9881,07 Dezembro 60,06 43243,20 0,2013 8704,86 Janeiro 60,06 43243,20 0,1923 8315,67 Fevereiro 60,06 43243,20 0,1751 7571,88 Março 60,06 43243,20 0,1448 6261,62 Abril 60,06 43243,20 0,1397 6041,08 Maio 60,06 43243,20 0,1347 5824,86 Junho 60,06 43243,20 0,2146 9279,99 Julho 60,06 43243,20 0,2103 9094,04 Agosto 60,06 43243,20 0,2404 10395,67 Setembro 60,06 43243,20 0,2569 11109,18 Outubro 60,06 43243,20 0,2087 9024,86 TOTAL 720,72 518918,40   101504,76 MÉDIA 60,06 43243,20 0,1956 8458,73 
     

Fonte: O autor 
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Gráfico 8: Energia elétrica gerada existente 

 

Fonte: O autor 

 

4.2.3 CURVA DE GERAÇÃO EÓLICA 

Para o cálculo da geração eólica, a energia simulada é igual à coluna referente à 

energia exportada para a rede, retirada da Figura 13. Desse modo, o fator de capacidade é 

calculado para a Tabela 9. 𝐶 = 𝑔𝑖𝑎 𝑖 𝑎 𝑎𝑔𝑖𝑎 𝑖 𝑎   

 

Como exemplo, o mês de novembro. 𝐶 = , = ,  

O diagrama do Gráfico 9 mostra as barras de geração eólica durante um ano. 

 

 

 

 

 

 

 

0,002000,004000,006000,008000,0010000,0012000,00
kWh

Energia elétrica gerada
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Tabela 9: Geração eólica GERAÇÃO EÓLICA Mês Pot. Nominal (kW)/turbina Energia Nominal (kWh) Energia Simulada (kWh) FC Novembro 5 3600,00 1746,68 0,49 Dezembro 5 3600,00 1806,89 0,50 Janeiro 5 3600,00 1809,00 0,50 Fevereiro 5 3600,00 1252,77 0,35 Março 5 3600,00 1387,60 0,39 Abril 5 3600,00 1342,48 0,37 Maio 5 3600,00 791,42 0,22 Junho 5 3600,00 766,96 0,21 Julho 5 3600,00 793,31 0,22 Agosto 5 3600,00 1444,34 0,40 Setembro 5 3600,00 1395,33 0,39 Outubro 5 3600,00 1440,36 0,40 TOTAL - 43200,00 15977,14 - MÉDIA       0,370 
Fonte: O autor 

 

Gráfico 9: Energia elétrica gerada caso 1 

 

Fonte: O autor 
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4.2.4 CURVA OTIMIZADA 

Com as Tabelas 5,8 e 9, foi possível fazer o gráfico de geração do sistema híbrido, 

comparando com o consumo. Dessa maneira, o cálculo do grau de atendimento do sistema foi 

feito para validar o dimensionamento do item 5.2.  

Gráfico 10: Curva otimizada caso 1 

 

Fonte: O autor 

 

O cálculo seguinte leva em consideração a soma da geração do sistema existente e 

a geração do sistema projetado no numerador e o consumo total anual no denominador. 

 𝑮 𝒂   𝒂 𝒊 = ∑ 𝑬 𝒈𝒊𝒂 𝒈 𝒂 𝒂𝑬 𝒈𝒊𝒂 𝒊 𝒂 ∗ % (6) 

 

Geração do sistema existente = 101506,76 kWh 

Geração do sistema projetado = 15977,14 kWh 

Energia consumida = 123033 kWh 

 𝑮 𝒂   𝒂 𝒊 = , + , ∗ % = , % 
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4.3 SEGUNDO CASO: SISTEMA SOMENTE FOTOVOLTAICO 

  

Os cálculos da Parte 2 do item 5.2 foram repetidos, a fim de encontrar a potência 

necessária de módulos FV necessários para o complemento do consumo, em substituição do 

aerogerador. Desse modo: 

 𝑔 = − 𝑔 = , % 𝑔 𝑎 𝑎 = 𝑔 ∗ 𝐶 = ,  ℎ 𝐶 = ,  𝑖 𝑎 = 𝑔 𝑎 𝑎𝐶 = ,  ℎ 

𝑃 𝑖 𝑎 = 𝑖 𝑎 = ,   

 

O número de módulos FVs necessários para essa potência é calculado na Equação 

7. O módulo escolhido é o mesmo do modelo já existente na instalação. 

 = 𝑃 𝑖 𝑎𝑃 𝑖 á 𝑖   

 = = ,  

 

Deve-se ter 40 módulos de 300 W para suprir o consumo excedente. 

4.3.1 ESCOLHA DOS COMPONENTES 

Além dos módulos FV, o principal componente é o inversor de frequência. Foi 

escolhido um inversor de 12 kW, modelo Sunny Tripower 12000TL do fabricante SMA para 

converter a energia elétrica quando os painéis estão trabalhando no seu valor de potência de 

pico, 12 kW. Os módulos FV escolhidos são de 300 kW, modelo CS6X-300M Max Power do 

fabricante Canadian Solar. O datasheet se encontra em anexo e o diagrama geral desta 

instalação se encontra no Apêndice B. 
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4.3.2 CURVA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 

Os cálculos do item 6.1.1 foram refeitos e a Tabela 10 foi preenchida. 

Para 40 módulos, temos: 𝑃 . 𝑖 𝑎 = ∗ =   

 

Tabela 10: Eletricidade gerada caso 2 GERAÇÃO SOLAR - CASO 2  Mês Pot. Nominal (kW) Energia Nominal (kWh) FC Energia gerada (kWh) Novembro 12,00 8640,00 0,2285 1974,24 Dezembro 12,00 8640,00 0,2013 1739,23 Janeiro 12,00 8640,00 0,1923 1661,47 Fevereiro 12,00 8640,00 0,1751 1512,86 Março 12,00 8640,00 0,1448 1251,07 Abril 12,00 8640,00 0,1397 1207,01 Maio 12,00 8640,00 0,1347 1163,81 Junho 12,00 8640,00 0,2146 1854,14 Julho 12,00 8640,00 0,2103 1816,99 Agosto 12,00 8640,00 0,2404 2077,06 Setembro 12,00 8640,00 0,2569 2219,62 Outubro 12,00 8640,00 0,2087 1803,17 TOTAL   103680,00   20280,67 MÉDIA 12,00 8640,00 0,1956 1690,06 
     

Fonte: O autor 

 

 No Gráfico 11 é mostrado o diagrama para a Tabela 10. Nota-se um 

decaimento da geração entre os meses de novembro a maio, seguido de um aumento da 

geração de eletricidade de junho a outubro, validando o item 4.2. 
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Gráfico 11: Energia elétrica gerada caso 2 

 

Fonte: O autor 

 

4.3.3 SIMULAÇÃO 

O programa Retscreen foi usado para a simulação da geração e da análise 

financeira, a fim de validar os resultados do item 6.2.1. Os passos serão descritos nas figuras 

seguintes. Na Figura 18 é mostrada a tela inicial do programa. Na aba tecnologia foi mudado 

para fotovoltaica e o tipo de análise, método 2, o mais detalhado para a tecnologia 

fotovoltaica, escolhida nessa tela. 

 

Figura 18: Tela inicial Retscreen 

 

Fonte: O autor 
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Na Figura 19 são mostrados os dados climáticos resultantes da escolha da 

localização na tela inicial. 

 

Figura 19: Dados climáticos 

 

Fonte: O autor 

 

Na Figura 20 é mostrada a escolha dos parâmetros em relação ao posicionamento 

dos painéis. Em baixas latitudes, deve-se ter uma inclinação dos painéis de 10º para garantir o 

não acúmulo de poeira, de modo que as chuvas façam a manutenção de limpeza 

ocasionalmente. O sistema de posicionamento é fixo, pois os painéis não seguem a posição do 

Sol. O azimut é o ângulo que a estrutura faz com o Norte geográfico. O ideal é ser 0º para 

garantir maior produção. O preço da energia exportada para a rede é o mesmo valor que o 

relatado no item 5.3. 
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Figura 20: Informações sobre o sistema 

 

Fonte: O autor 

Na Figura 21 é mostrada a escolha do módulo no banco de dados do Retscreen, 

com as principais informações como eficiência, área total ocupada e potência. O inversor 

escolhido para o projeto é o modelo Sunny Tripower 12000TL do fabricante SMA, de 12 kW. 

A eficiência e capacidade foram retirados do datasheet. Foi considerado 2% de perdas 

diversas, como medida preventiva para perdas nos condutores.  

 

Figura 21: Escolha do módulo 

 

Fonte: O autor 

 

Na Figura 22 são mostrados os custos iniciais da instalação, como proposto por 

Moreira (2018), de R$6.208,00/kW, totalizando R$74.500,00 para 12 kW. 
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Figura 22: Custos 

 

Fonte: O autor 

 

Na Figura 23 são mostrados os custos com O&M, considerado 2% do custo inicial 

para esse caso, já que é necessária uma menor manutenção para projetos FV, totalizando 

R$1.490,00. Não foram considerados outros custos periódicos. 

 

Figura 23: Dados da receita 

 

 Fonte: O autor  

 

Na Figura 24 é mostrada a taxa de inflação também considerada 2,7%, referente 

ao mês de março de 2018. O tempo de vida do projeto é 20 anos. Também mostra um resumo 

de todos os custos comentados nas figuras anteriores. 
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Figura 24: Parâmetros financeiros 

 

Fonte: O autor 

 

Na Figura 25 é mostrada a viabilidade financeira simulada pelo Retscreen, como a 

taxa interna de retorno (TIR), o retorno simples de investimento e o custo de geração de 

energia. 

 

Figura 25: Viabilidade financeira 

 

Fonte: O autor 

 
O Gráfico 11 mostra o gráfico do fluxo de caixa desse caso, considerando todos os 

custos e a energia elétrica ganha, de acordo com os valores descritos na Figura 22 à Figura 25. 
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Gráfico 12: Fluxo de caixa caso 2 

 

Fonte: O autor 

 

4.3.4 CURVA OTIMIZADA 

 A curva das duas gerações foi feita da mesma maneira que o item 6.1.3. O 

Gráfico 12 mostra os resultados.  Nota-se um decaimento da geração de eletricidade entre os 

meses de dezembro e maio, seguido de aumento da geração entre os meses de junho a 

novembro. 

 

Gráfico 13: Curva otimizada caso 2 

 

Fonte: O autor 
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A equação 6 foi utilizada para o cálculo da grau de atendimento do sistema. 

 𝑮 𝒂   𝒂 𝒊 = , + , ∗ % = , % 

 

4.4. VIABILIDADE TÉCNICA E METODOLOGIA DE TOMADA DE DECISÃO 

 O FC médio considerado nos cálculos do item 5.2, caso 1, apresenta um valor 

questionável, pois a simulação do Retscreen mostrou um valor médio de 0,362, porque os 

valores de vento considerados no programa são medições locais enquanto que o que foi 

fornecido pela ABBEólica, 0,476, é um valor médio para o Ceará. Um valor incerto nesse 

passo pode acarretar no dimensionamento impreciso do sistema. A disponibilidade dos 

recursos naturais é um fator limitante da geração distribuída. Dessa maneira, é preciso que se 

tenha uma margem de erro no dimensionamento dos sistemas. No Gráfico 14 é mostrada a 

geração nos dois casos. O segundo caso se sobressaiu em relação ao primeiro, já que seu FC 

foi mais próximo da realidade, 0,2020 do Retscreen e 0,1956 do LEA, tendo maior grau de 

atendimento no sistema. Nota-se um decaimento da geração solar entre os meses de novembro 

a maio, enquanto que a geração eólica, caso 1, não mostrou grandes variações. O mais 

expressivo decaimento das duas fontes foi de março a abril. Esse gráfico também mostra a 

não complementariedade das duas fontes no Ceará, pois em meses como de junho a setembro, 

a geração das duas fontes aumenta. No entanto, como exemplo, nos meses de maio e junho a 

complementariedade está presente. 

 

Gráfico 14: Eletricidade gerada dos dois casos 

 

 Fonte: O autor  
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A área ocupada pelos 40 painéis FV do caso 2 é 77,0 m² de acordo com o 

datasheet em anexo. No entanto, a área para instalação de um aerogerador se limita apenas à 

torre, já que a turbina fica na altura determinada, que no modelo Endurance S-343 é 27,5m de 

acordo com as especificações do datasheet. A área é um fator determinante na geração solar 

distribuída porque ou precisa de um telhado ou um terreno para alocar a estrutura dos 

módulos. Na geração eólica, esse fator não é limitador para apenas um aerogerador. A fim de 

comparar os dois casos, foi considerada uma área para a torre eólica como tendo o mesmo 

diâmetro que as pás. No caso da barraca de praia Chega Mais, pode-se escolher a área livre no 

telhado e também o estacionamento pode ser coberto por painéis, não possuindo 

sombreamento. Isso pôde ser visto na Figura 5. A relação de produção por área para os casos 

é mostrada a seguir. 

 

Caso 1: = 𝑔𝑖𝑎 é 𝑖 𝑎 𝑧𝑖 𝑎Á 𝑎     

 Á 𝑎 = 𝜋 ∗ ² 

π = 3,14; 

r = 1,54 m (Raio da base da torre); 

Energia elétrica produzida = Valor total de geração retirado da Tabela 9. 

 Á 𝑎 = 𝜋 ∗ , = ,  ² 

 = ,  ℎ,  ² = ,  ℎ/ ²  
 

Caso 2: utiliza-se a Equação 8 novamente. 

Energia elétrica produzida = Valor total de geração retirado da Tabela 10; 

Área = 77,0 m². = ,  ℎ,  ² = ,  ℎ/ ²    
 



56 
 

O aerogerador possui uma instalação mais simples do que os módulos FVs. No 

entanto, requer maior manutenção devido a suas partes móveis e com o difícil acesso devido à 

altura. Os módulos FVs têm uma instalação mais complexa, devido à fragilidade dos seus 

materiais. As principais manutenções são a limpeza dos painéis e a checagem das suas 

conexões. Possui facilidade de acesso já que se instalam no telhado ou no solo. Por essas 

razões, foram considerados valores de O&M de 5% do custo inicial para o caso 1 e 2% do 

custo inicial para o caso 2. De acordo com Moreira (2018), a vida útil de um sistema eólico é 

de 15 anos, enquanto que para o sistema FV é 30 anos. Esse é um fator que pode se tornar 

decisivo em um projeto, já que o custo inicial é elevado. A durabilidade ainda é uma questão 

não resolvida tanto para o aerogerador quanto para os módulos FV. Os testes que esses 

materiais são submetidos se referem a climas diferentes do que é encontrado no Ceará, o que 

torna inconsistente a vida útil fornecida pelo fabricante. O aerogerador e os módulos FV são 

expostos à intensa maresia e grandes temperaturas. Os diagramas unifilares dos dois casos se 

encontram em anexo. 

De acordo com a Figura 17, o sistema para o caso 1 tem um retorno financeiro de 

7,9 anos, enquanto que o caso 2 é de 9,9 anos, de acordo com a Figura 25. Isso decorreu da 

eletricidade anual exportada para a rede para o caso 1 de 16 MWh e para o caso 2 de 21 

MWh. É notável a diferença de eletricidade gerada entre as duas fontes, porque o aerogerador 

tem o potencial de 5 kW enquanto os módulos FVs têm o potencial de 12 kW. Se o 

aerogerador tivesse o mesmo potencial que os módulos FVs, sua produção poderia ser 

estimada de acordo com a equação abaixo. 𝑃 = 𝑃 ê 𝑖𝑎  ó𝑃 ê 𝑖𝑎  𝑎 𝑔 𝑎 ∗ 𝑎çã  é 𝑖 𝑎 𝑎     

 

Potência dos módulos = 12 kW 

Potência do aerogerador = 5 kW 

Geração elétrica caso 1 = 16 MWh 

 𝑃 = ∗  ℎ = ,  ℎ 

 

A metodologia descrita nos capítulos anteriores é necessária para a tomada de 

decisão entre um sistema híbrido e um sistema somente FV. Dessa maneira, para chegar aos 

principais resultados, deve-se fazer os passos descritos no diagrama da Figura 26. 
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Figura 26: Metodologia de tomada de decisão 

INÍCIO

COLETA DE DADOS DO CONSUMO
COLETA DE DADOS CLIMÁTICOS

PESQUISA DO FATOR DE CAPACIDADE (FC)
DIMENSIONAMENTO DA GERAÇÃO

ESTIMAR GERAÇÃO PELO FC SIMULAR NO RETSCREEN

RELATÓRIO DO PAYBACK
RESULTADOS VALIDADOS?
COMPARAR EFICIÊNCIA

É VIÁVEL FINANCEIRAMENTE?
IMPLEMENTAR PROJETO

NÃO
SIM

SIM
NÃO

FIM
 

Fonte: O autor 
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5. ANÁLISE DAS NORMAS LOCAIS 

 Como explicado nos itens 4.2 e 5.1, Aracati tem um grande potencial solar e 

eólico. Isso deve ter uma maior importância no planejamento do município, pois com a 

implementação de uma lei que incentive a microgeração distribuída, haverá um maior 

desenvolvimento local. Esse desenvolvimento se refere à criação de empregos e criação de 

empresas locais incentivadas pela inserção dessa atividade e uma maior atratividade 

urbanística, fazendo com que mais pessoas se interessem a morar no município. As diretrizes 

de Aracati que englobam a organização das áreas para o planejamento urbano fazem parte do 

Plano diretor de desenvolvimento urbano de Aracati que é constituído pelo Projeto de lei de 

organização territorial do município, Projeto de lei de uso e ocupação do solo e Projeto de lei 

do parcelamento do solo.  

 Existem 8 tipos de zoneamento urbanos em Aracati. São eles: Zona de 

Desenvolvimento Urbano (ZDU), Zona de Expansão Urbana (ZEU), Zona de Transição (ZT), 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), Zona de Influência de Equipamento Aeroportuário 

(ZIEA), Zona de Interesse Cultural (ZIC), Zona Industrial (ZI) e Zona Institucional (ZINST). 

A delimitação de todas as zonas está sendo mostrada na Figura 27. A Figura 27 também foi 

colocada em anexo para uma melhor visualização. Canoa Quebrada, marcada em vermelho, 

está situada na ZEU 1, no núcleo praiano de Aracati, área onde apresenta baixa densidade 

populacional e potencial de crescimento urbano. Além disso, também é considerada Área de 

Proteção Ambiental (APA).  
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Figura 27: Zoneamento de Aracati 

 

Fonte: Prefeitura de Aracati 

 

Com um maior aproveitamento das ZEU, Aracati pode se tornar uma potência na 

geração elétrica com o uso de recurso solar e eólico, alavancando ainda mais sua economia. 

No entanto, existem diversos fatores que limitam o desenvolvimento urbano da zona de 

Canoa Quebrada devido a capacidade de infraestrutura básica e as condições ambientais. Um 

desses fatores se refere ao número máximo de pavimentos permitidos na zona de Canoa 

Quebrada, que são 2 pavimentos, de acordo com a Lei Municipal nº 045/2001 de Uso e 

Ocupação do Solo. Isso é importante para instalações fotovoltaicas, já que diminui os riscos 

por sombreamento, o que o torna outro fator para atrair instalações fotovoltaicas além do 

potencial solar. Os principais índices urbanísticos se encontram na Tabela 11. 
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Tabela 11: Índices urbanísticos de Aracati1 ZONAS DE USO TAXA DE OCUPAÇÃO (T.O. %) TAXA DE PERMEABILIDADE (%) ÍNDICE DE APROVEITAMENTO (I.A) TESTADA DE LOTE MÍNIMO ÁREA MÍNIMA DO LOTE (m²) NÚMERO MÁXIMO DE PAVIMENTOS TÉRREO SUBSOLO ZONAS DE EXPANÇÃO URBANA ZEU 1 40 60 40 1,0 12 240 2 ZEU 2 A 5 50 60 30 1,2 12 240 Liberado(4) 
Fonte: Prefeitura de Aracati 

 
A criação de um artigo na Lei para incentivar o uso de energias renováveis nas 

residências e comércios seria uma maneira de impulsionar a microgeração distribuída. Pode-

se ter incentivos fiscais para empreendimentos que viabilizem tais instalações ou uma maior 

compensação na fatura de energia elétrica ao se utilizar fontes renováveis na geração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  No caso da ZEU 1, o número máximo de 3 pavimentos com 2,30m, no máximo, de pé direito; 
  No caso da ZEU 2, o número máximo é de 3 pavimentos; 
  O gabarito fica liberado para edificações exclusivamente industriais como caixas d’agua, silos, etc. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento desse trabalho, foi possível comparar dois tipos de 

geração de energia elétrica, FV e eólica. Ver os resultados do dimensionamento de um 

aerogerador e de módulos FVs, além de simular por meio do Retscreen esses dois casos, 

a fim de compará-los. Isso foi importante para aplicar numa instalação real uma 

metodologia para a tomada de decisão entre os dois casos. O primeiro caso analisado, 

geração eólica, produziu uma energia elétrica de 15,98 MWh durante um ano, enquanto 

que o segundo caso, sistema FV, gerou 20,28 MWh. No entanto, foi dimensionado um 

aerogerador de 5 kW que em comparação com o sistema FV de 12 kW, demonstrou um 

ótimo grau de atendimento para suprir o consumo da unidade consumidora analisada.  

O primeiro caso, com o aerogerador, obteve um grau de atendimento de 

95,48%. Isso foi consequência de um FC médio de 0,37 enquanto que para o segundo 

caso, um FC de 0,19. Mas, o segundo caso mostrou-se mais eficiente, com 98,98%. Isso 

foi verificado porque seu FC veio de uma referência que realizou medições. Dessa 

maneira, o dimensionamento foi o mais próximo da realidade no segundo caso, pois o 

grau de atendimento projetada deveria ser de 100%. A proporção de geração de energia 

elétrica por área utilizada foi para o caso 1, 2,14 MWh/m², enquanto que para o caso 2, 

0,26 MWh/m², o que mostra um aproveitamento de área melhor para o caso 1, caso esse 

for um fator limitante na implementação do projeto. Financeiramente, o caso 1 teve um 

investimento inicial de R$8.367,00/kW com um retorno financeiro de 7,9 anos e o caso 

2 com R$6.208,00/kW e um retorno financeiro de 10,3 anos. O segundo caso se 

mostrou mais vantajoso para ser implementado, já que obteve um grau de atendimento 

maior e um investimento inicial menor. Isso também é motivado pela menor 

manutenção discutida no item 6.2. Além dessas observações, também não ocorreu a 

complementariedade da geração eólica em relação à geração FV existente. 

A dificuldade encontrada nesse projeto foi a falta de medições do FC da 

geração eólica para Aracati. Isso faz com que ocorra o dimensionamento impreciso de 

um gerador. O aerogerador do primeiro caso não forneceu a potência necessária para 

suprir todo o consumo, de modo que seria necessário instalar duas turbinas para 

alcançar esse resultado. A falta de flexibilidade em sistemas de geração eólica faz com 

que se tenha preferência em sistemas FV, já que se pode escolher diversas 

configurações de potência para atender a demanda de energia elétrica. Mesmo com FC 
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corretos, deve-se considerar uma margem de erro de pelo menos 5% no 

dimensionamento do sistema, para garantir a completo grau de atendimento. 

 

6.2 RECOMENSAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
Como trabalho futuro, seria interessante dimensionar todos os componentes 

necessários para o projeto executivo da instalação elétrica, como também das estruturas 

de suporte. Também realizar o acompanhamento da durabilidade da instalação nos dois 

casos, já que ainda é um desafio o conhecimento do tempo de vida desses tipos de 

instalações no Ceará, assim como saber o impacto do crescimento da geração 

distribuída na rede elétrica. 
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ANEXO 1: DATASHEET AEROGERADOR ENDURANCE WIND POWER S343 



S-343 5 kW mode
lGREEN ENERGY THAT WORKS

endurancewindpower.com

1

1098
765
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7
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8Fiberglass bladesRotor hubDual fail-safe calipersBrake disk
Main shaft with two bearings

Induction generator

Gearbox
SlipringTurntable yaw bearing

Anemometer



250002000015000100005000
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6000500040003000200010000 00 24 49 613 818 1022 1227 1431 1636 1840 m/smph

Rotor diameter    6.37 m (20.9 ft)
Swept area   31.9 m² (343 ft²)
Blade length  3.08 m (10.1 ft)Blade material   Fiberglass / Epoxy
Power regulation   Stall control (constant speed)

Type    Induction generator
Configuration  1ɸ, 120/240 VAC split-phase @ 60 Hz,   
   patented dual-voltage generation

Main brake system   Rapid fail-safe mechanical brake on rotor shaft
Secondary safety   Redundant fail-safe mechanical brake on rotor shaft
Automatic shut down                  triggered by : - High wind speed   - Grid failure    - Over-speed 
   - All other fault conditions

Control system                       Field-programmable embedded controller
User interface       Wireless or wired networked software       interface for remote monitoring and control
Turbine & controls   5 years
Types     Guyed, 31.1 m (102 ft) or 36.6 m (120 ft)
   Freestanding monopole, 27.5 m (90 ft)
Maintenance access All towers are tiltable    

Configuration  3 blades, horizontal axis, upwind
Rated power @ 11 m/s   5.2 kW
Applications    Direct grid-tieRotor speed    166 rpm
Cut-in wind speed  4.1 m/s (9.2 mph)
Cut-out wind speed   24 m/s (54 mph)
Survival wind speed   52 m/s (116 mph) 
Design lifetime    30 years * 
Overall weight    300 kg (661 lbs)

*Provided service and maintenance schedules are strictly followed

TURBINE
ROTOR
GENERATOR
BRAKE & SAFETY SYSTEMS
CONTROLS
WARRANTYTOWERS

Toll Free 1-888-440-4451
info@endurancewindpower.comendurancewindpower.com
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environmentally friendly, water-based and biodegradable!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: DATASHEET MÓDULO CANADIAN SOLAR CS6X 300M 

 







              
 
 ANEXO 3: DATASHEET INVERSOR SUNNY TRIPOWER 5000TL E 12000TL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: DATASHEET INVERSOR SUNNY TRIPOWER 12000TL 

 



Economical
•  Maximum efficiency of 98.3 %
•  Shade management with  

OptiTrac Global Peak
•  Active temperature management 

with OptiCool

Communicative 
• SMA Webconnect 
• Sunny Portal communication
• SMA and SunSpec Modbus  

communication
•  Simple country configuration
•  Multifunction relay comes standard

Easy-to-Use
• Three-phase feed-in
• Cable connection without tools
• SUNCLIX DC plug-in system
•  Integrated ESS  

(Electronic Solar Switch)
•  Easy wall mounting

Flexible 
• DC input voltage of up to 1,000 V
•  Integrated grid management  

functions
•  Reactive power supply
•  Module-tailored system design with 

OptiflexSUnny TripowEr 5000TL – 12000TLThe Three-Phase Inverter – Not Only for Your Home... 
...but also perfectly suited to the design of the traditional residential PV system up to the higher power outage range. After all, 
with the addition of the new 10 kVA and 12 kVA versions to the portfolio, the Sunny Tripower product range covers a broad 
spectrum of applications. Users benefit from numerous tried-and-tested product features. Highly flexible with its proven Optiflex 
technology and asymmetrical multistring, it delivers maximum yields with a top efficiency rating and OptiTrac Global Peak. In 
addition to SMA and Sunspec Modbus communication, it also comes standard with a direct Sunny Portal connection via SMA 
Webconnect. Other standard features include integrated grid management functions, reactive power supply and suitability for 
operation with a 30 mA RCD. In summary, when it comes to system design in the 5 kW to 12 kW power classes, the Sunny 
Tripower is the optimum product solution – for applications ranging from use in your own home and larger PV rooftop systems to 
implementation of smaller-scale PV farms. 

SUnny TripowEr 5000TL – 12000TL
STp 5000TL

-20 / STp 6
000TL-20 /

 STp 7000T
L-20 / STp 8

000TL-20 /
 STp 9000T

L-20 / STp 1
0000TL-20 

/ STp 1200
0TL-20 



SUnny TripowEr 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL
Technical Data Sunny Tripower 5000TL Sunny Tripower 6000TLinput (DC) 
Max. generator power 9000 Wp 9000 Wp
Max. input voltage 1000 V 1000 V
MPP voltage range / rated input voltage 245 V to 800 V/580 V 295 V to 800 V/580 V
Min. input voltage / start input voltage 150 V / 188 V 150 V / 188 V
Max. input current input A / input B 11 A / 10 A 11 A / 10 A
Max. short-circuit current input A / input B 17 A / 15 A 17 A / 15 A
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2output (AC) 
Rated power (at 230 V, 50 Hz) 5000 W 6000 W
Max. AC apparent power 5000 VA 6000 VA
Nominal AC voltage 3 / N / PE; 220 / 380 V 

3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V 

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V 

Nominal AC voltage range 160  to 280 V 160 V to 280 V
AC grid frequency / range 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz
Rated power frequency / rated grid voltage 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
Max. output current 7.3 A 8.7 A
Power factor at rated power 1 1

Adjustable displacement power factor 0.8 overexcited to 0.8 underexcited 0.8 overexcited to 0.8 underexcited
Feed-in phases / connection phases 3 / 3 3 / 3
Efficiency
Max. efficiency / European efficiency 98 % / 97.1 % 98 % / 97.4 %protective devices
DC disconnect device ● ●
Ground fault monitoring / grid monitoring ● / ● ● / ●
DC reverse polarity protection / AC short-circuit current capability / galvanically isolated ● / ● / — ● / ● / —
All-pole sensitive residual-current monitoring unit ● ●
Protection class (according to IEC 62103)/overvoltage category (according to IEC 60664-1) I / III I / IIIGeneral data
Dimensions (W / H / D) 470 / 730 / 240 mm  

(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)
470 / 730 / 240 mm  

(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)
Weight 37 kg (81.6 lb) 37 kg (81.6 lb)
Operating temperature range -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F)
Noise emission (typical) 40 dB(A) 40 dB(A)
Self-consumption (at night) 1 W 1 W
Topology / cooling concept Transformerless / Opticool Transformerless / Opticool
Degree of protection (according to IEC 60529) IP65 IP65
Climatic category (according to IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H
Maximum permissible value for relative humidity (non-condensing) 100 % 100 %Features
DC connection / AC connection SUNCLIX / spring-cage terminal SUNCLIX / spring-cage terminal
Display Graphic Graphic
Interface: RS485, Modbus, Speedwire / Webconnect ○ / ● / ● ○ / ● / ●
Multifunction relay / Power Control Module ● / ○ ● / ○
Guarantee: 5 / 10 / 15 / 20 years ● / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○
Certificates and permits (more available on request) AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1,  

EN 504381, G59/3, G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,  
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1, 

VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
Type designation STP 5000TL-20 STP 6000TL-20



Sunny Tripower 7000TL Sunny Tripower 8000TL Sunny Tripower 9000TL
13500 Wp 13500 Wp 13500 Wp

1000 V 1000 V 1000 V
290 V to 800 V / 580 V 330 V to 800 V / 580 V 370 V to 800 V / 580 V

150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V
15 A / 10 A 15 A / 10 A 15 A / 10 A
25 A / 15 A 25 A / 15 A 25 A / 15 A
2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2

7000 W 8000 W 9000 W
7000 VA 8000 VA 9000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V 

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V to 280 V 160 V to 280 V 160 V … 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
10.2 A 11.6 A 13.1 A

1 1 1

0.8 overexcited to 0.8 underexcited 0.8 overexcited to 0.8 underexcited 0.8 overexcited to 0.8 underexcited
3 / 3 3 / 3 3 / 3

98 % / 97.5 % 98 % / 97.6 % 98 % / 97.6 % 

● ● ●
● / ● ● / ● ● / ●

● / ● / — ● / ● / — ● / ● / —
● ● ●

I / III I / III I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)

470 / 730 / 240 mm  
(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)

470 / 730 / 240 mm  
(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)

37 kg (81.6 lb) 37 kg (81.6 lb) 37 kg (81.6 lb)
-25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F)

40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)
1 W 1 W 1 W

Transformerless / Opticool Transformerless / Opticool Transformerless / Opticool
IP65 IP65 IP65

4K4H 4K4H 4K4H
100 % 100 % 100 %

SUNCLIX / spring-cage terminal SUNCLIX / spring-cage terminal SUNCLIX / spring-cage terminal
Graphic Graphic Graphic

○ / ● / ● ○ / ● / ● ○ / ● / ●
● / ○ ● / ○ ● / ○

● / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○
AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1, EN 504381, G59/3,  

G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,  
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1, 

VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20



1 Does not apply to all national appendices of EN 50438 
2 Only STP 9000TL-20

● Standard feature ○ Optional feature — Not available
Last updated: May 2017
Data at nominal conditions

Accessories
RS485 interface  
485BRD-10

Power Controle Module
PWCBRD-10

Sunny Tripower 10000TL Sunny Tripower 12000TL
13500 Wp 18000 Wp

1000 V 1000 V
370 V to 800 V / 580 V 440 V to 800 V / 580 V

150 V / 188 V 150 V / 188 V
18 A / 10 A 18 A / 10 A
25 A / 15 A 25 A / 15 A
2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2

10000 W 12000 W
10000 VA 12000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V

160 V to 280 V 160 V to 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz

50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
14.5 A 17.4 A

1 1

0.8 overexcited to 0.8 underexcited 0.8 overexcited to 0.8 underexcited
3 / 3 3 / 3

98 % / 97.6 % 98.3 % / 97.9 %

● ●
● / ● ● / ●

● / ● / — ● / ● / —
● ●

I / III I / III

470 / 730 / 240 mm
(18.5 / 28.7 / 9.5 inches)

470 / 730 / 240 mm 
(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)

37 kg (81.6 lb) 38 kg / 84 lbs
-25°C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) -25°C to +60 °C (-13 °F to +140 °F)

40 dB(A) 40 dB(A)
1 W 1 W

Transformerless / Opticool Transformerless / Opticool
IP65 IP65

4K4H 4K4H
100 % 100 %

SUNCLIX / spring-cage terminal SUNCLIX / spring-cage terminal
Graphic Graphic

○ / ● / ● ○ / ● / ●
● / ○ ● / ○

● / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○
AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1, EN 504381, G59/3,  

G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,  
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1, 

VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
STP 10000TL-20 STP 12000TL-20

Efficiency curve



www.SMA-Solar.com  SMA Solar Technology

SUnny porTAL

SUnny pLACESwww.Sunnyplaces.comThe community portal for private end customers

www.Sunnyportal.comProfessional management, monitoring and presentation of PV plants
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ANEXO 5: ZONEAMENTO DE ARACATI 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A: DIAGRAMA GERAL CASO 1 

 
 



M1 175 A 40 A G1
Rede Coelce - 13,8 kV

252759 81081U

Disjuntordo Trafo Disjuntordo Inversor175 ADisjuntordo quadro geralTR
13,8 kV : 380/220 V 40 A G2252759 81081U

Disjuntordo Inversor

40 A G3252759 81081U

Disjuntordo Inversor
QUADRO GERAL SISTEMA EXISTENTE

10 A G4252759 81081U

Disjuntordo Inversor

Avenida da Integração S/n

PARA UNIDADECONSUMIDORA CONDUTOR NEUTRO
E FIBRA ÓTICA

CAIXA DE PASSAGEM80cm x 80cm x 80cm

OBS: O poste será pintado com a 
palavra GERAÇÃOVer detalhe 1

IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DETALHE 1
M1 Medidor Bidirecional

Disjuntor trifásico

Inversor de Frequência

G1
TR Transformador da unidade consumidora13,8 kV : 380/220 V

LEGENDA
G2G3 62 Módulos Fotovoltaicos de 330 WG4

60 Módulos Fotovoltaicos de 330 W

60 Módulos Fotovoltaicos de 330 W

1 Aerogerador de 5 kW
DESCRIÇÃO:

ASSINATURA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:
RODRIGO PEREIRA CARDOSO

DATA: 08/06/2018 ESCALA: 1:50

TÍTULO:

TRABALHO FINAL DE CURSO ENGENHARIA ELÉTRICA

DIAGRAMA GERAL CASO 1
SISTEMA HÍBRIDO 01/02



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B: DIAGRAMA GERAL CASO 2 
 
 



M1 175 A 40 A G1
Rede Coelce - 13,8 kV

252759 81081U

Disjuntordo Trafo Disjuntordo Inversor175 ADisjuntordo quadro geralTR
13,8 kV : 380/220 V 40 A G2252759 81081U

Disjuntordo Inversor

40 A G3252759 81081U

Disjuntordo Inversor
QUADRO GERAL SISTEMA EXISTENTE

20 A G4252759 81081U

Disjuntordo Inversor

Avenida da Integração S/n

PARA UNIDADECONSUMIDORA CONDUTOR NEUTRO
E FIBRA ÓTICA

CAIXA DE PASSAGEM80cm x 80cm x 80cm

OBS: O poste será pintado com a 
palavra GERAÇÃOVer detalhe 1

M1 Medidor Bidirecional
Disjuntor trifásico

Inversor de Frequência

G1
TR Transformador da unidade consumidora13,8 kV : 380/220 V

LEGENDA
G2G3 62 Módulos Fotovoltaicos de 330 WG4

60 Módulos Fotovoltaicos de 330 W

60 Módulos Fotovoltaicos de 330 W

40 Módulos Fotovoltaicos de 300 W

IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DETALHE 1 DESCRIÇÃO:

ASSINATURA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:
RODRIGO PEREIRA CARDOSO

DATA: 08/06/2018

TÍTULO:

TRABALHO FINAL DE CURSO ENGENHARIA ELÉTRICA

DIAGRAMA GERAL CASO 2
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