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RESUMO 
 

 

 

Esse trabalho desenvolveu o estudo, projeto e implementação de um sistema solar 
fotovoltaico como fonte de energia elétrica para o bombeamento do sistema de 
aquecimento solar de piscinas. No presente trabalho, a energia elétrica gerada no 
sistema fotovoltaico é utilizada para o acionamento da bomba responsável pela 
circulação da água entre a piscina e os painéis solares térmicos. Inicialmente neste 
trabalho de conclusão de curso I será apresentado a teoria de um sistema 
fotovoltaico, seu entendimento e posteriormente todas as etapas do 
dimensionamento do sistema. Assim, no trabalho de conclusão de curso II pretende-
se implementar todo o sistema em uma residência, com as características 
especificadas. Será utilizado o programa PVsyst para auxiliar no dimensionamento e 
melhor entendimento do projeto em questão.  
 
 
Palavras-chave: Sistema fotovoltaico. Aquecimento de piscinas. Energia renovável. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This dissertation developed the study, design and implementation of a photovoltaic 
solar system as electrical energy source for pumping the solar pool heating system. 
In the current study, the electricity generated in the photovoltaic system is used to 
drive the water circulator pump between the pool and the solar panels. Foremost, this 
coursework conclusion 1 will introduce the theory of a photovoltaic system, its 
understanding and, subsequently, all stages of this system sizing. Therefore, the 
coursework conclusion 2 is supposed to implement the whole photovoltaic solar 
system in a residence. The ‘PVsyst’ software will be used in order to assist the sizing 
and understanding of the under consideration project.  
 
 
Keywords: photovoltaic system, pool heating, renewable energy   
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1. INTRODUÇÃO 

  A energia solar fotovoltaica é uma maneira de gerar energia elétrica através 

da conversão de radiação solar em energia elétrica, utilizando semicondutores de 

corrente contínua que geram o efeito fotovoltaico. A energia solar é uma tecnologia 

cem por cento comprovada e aproveitada em todo território do planeta. Além de já 

ser utilizada há cinquenta anos em diversas aplicações especializadas, e em 

sistemas ligados à rede (On Grid), tem sido utilizado há vinte anos. Essa é a fonte 

renovável de energia que mais cresce atualmente no mundo (Villalva, 2014). 

Segundo dados da Associação Europeia das Indústrias de Energia 

Fotovoltaica (EPIA), a capacidade instalada de sistemas fotovoltaicos no mundo 

chegou a 69.684 MWp no final de 2011, após a instalação de 29,665 MWp, o que 

representou um crescimento de 74,1% em comparação a capacidade instalada em 

2010. A Europa é líder em termos de potência instalada, com 51.716 MWp de 

sistemas fotovoltaicos em operação, principalmente na Alemanha (24.678 MWp), 

Itália (12.754 MWp) e Espanha (4.400 MWp). No restante do mundo, países como 

Japão (4.914 MWp), Estados Unidos (4.383 MWp) e China (3.093 MWp) também 

são líderes no uso de energia fotovoltaica.   

O Brasil possui um alto potencial para aproveitamento de energia solar, que 

possui índices de radiação solar superiores aos encontrados na maioria dos países 

europeus. No entanto, a realidade do país é outra e está distante do seu potencial. 

1.1. ASPECTOS GERAIS 

 

A energia solar fotovoltaica foi a fonte de energia renovável que mais cresceu 

no mundo entre os anos de 2000 a 2010. Esse crescimento se dá a uma taxa de 

39% ao ano, um crescimento praticamente exponencial (IEA,2011 e EPIA, 2012). 

Esse rápido desenvolvimento foi motivado, principalmente, pelas políticas de 

redução dos custos de aquisição dos sistemas fotovoltaicos, o nome dessa tarifa é 

feed-in. Uma grande parte dessa energia provém de autoprodutores residenciais. No 

Brasil ainda é pequena a quantidade de autoprodutores de energia, por isso tal 

crescimento é pouco mostrado graficamente (IEA,2011e, e EPIA, 2012). 

 

 1.1.1 Contexto histórico  
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O estudo da energia solar fotovoltaica iniciou quando o físico francês, 

Alexandre Edmond Becquerel observou o efeito fotoelétrico em 1843, na qual ele 

observou uma diferença de potencial nas extremidades de uma estrutura 

semicondutora, quando uma luz se incidia sobre ela. Tal efeito foi o início da 

construção da célula fotovoltaica (Valléra, 2007). 

  As células fotovoltaicas só foram formalmente apresentadas ao mundo na 

reunião anual da National Academy of Science, em Washington, e anunciada em 

uma conferência no dia 25 de Abril de 1954. Em 1955, a célula de silício obteve sua 

primeira aplicação como fonte de alimentação de uma rede telefônica em Americus, 

na Geórgia. A célula fotovoltaica é a unidade fundamental do processo de 

conversão. Inicialmente, o desenvolvimento da tecnologia apoiou-se na busca por 

empresas do setor de telecomunicações e de fontes de energia para sistemas 

instalados em localidades de difícil acesso em energia elétrica.  

2.  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO MUNDO E SEU CRESCIMENTO  

A energia solar fotovoltaica é a fonte de energia renovável de maior 

crescimento no mundo, chegando a ser a terceira fonte de energia utilizada, com 

perspectiva de alcançar a segunda posição, ainda perdendo para a hidráulica e a 

eólica. Mais de cem países estão utilizando tal energia. Impulsionados pelos 

avanços tecnológicos e o grande aumento da escala mundial, os custos deste tipo 

de energia vem em queda no mundo (EPIA, 2013). 

China, Japão e Estados Unidos são os mercados que mais crescem nessa 

área. A Alemanha ainda é o maior produtor do mundo na fotovoltaica, chegando a 

cerca de seis por cento da sua demanda energética no país.  A partir de estudos 

científicos percebe-se a diminuição da quantidade de carbono e de CO2 na 

atmosfera. Logo, se vê uma crescente tendência no mundo, prevista até 2017 e 

chegando a 2050 com a demanda de quase todos os países utilizando a energia 

solar fotovoltaica.  

No ano de 2013, o mundo obteve um crescimento significativo da energia 

solar fotovoltaica, chegando a um aumento de 38% para um total instalado de 139 

GW. Energia suficiente para gerar 160 terawatts-hora (TWh), cerca de 0,85 por 

cento da demanda de energia elétrica do planeta. 
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Figura 1: Crescimento da energia solar fotovoltaica de 2000 até 2013 (EPIA, 2013). 

 

O crescimento da energia fotovoltaica, previsto com base no ano de 2013 até 

2017, é um crescimento exponencial da utilização dessa fonte. O mundo já se 

prepara para a substituição de algumas fontes por outras menos poluentes e de 

maior contribuição com a qualidade do ar.  

 

 

 
Figura 2: Crescimento da energia solar fotovoltaica de 2013 até 2017(EPIA, 2013). 

 
 

 

O otimismo é muito grande em relação ao crescimento da energia solar 

fotovoltaica, que deverá superar a energia eólica e todas as suas demandas, pois é 

comprovado a sua forma menos danosa ao meio e de fácil implantação no que se 
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refere à incidência na maioria dos países, como mostra o gráfico estimado para os 

próximos 50 anos: 

 

 

 
Figura 3: Estimativa crescimento das energias renováveis em 50 anos 
(http://senosecossenos.com.br/eletrica/matriz-energetica-brasileira/). 

 

 

2.2. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO BRASIL  

 
 A demanda fotovoltaica no Brasil ainda é baixa, apesar de possuir alto índice 

de irradiação solar, essa energia na matriz energética brasileira é praticamente 

desprezível. A maior demanda dessa energia é encontrada, sobretudo na região 

Norte e Nordeste, e em pequenos sistemas isolados (autônomos) instalados onde a 

rede elétrica não está disponível. Esses sistemas são usados em locais de difícil 

acesso, onde linhas de distribuição para a rede elétrica não são economicamente 

viáveis. Sistemas fotovoltaicos autônomos, ou hoje em dia conhecido como sistema 

off grid, são utilizados na rede elétrica de propriedades rurais, mas que vem em 

expansão para suprir baixa quantidade de energia disponibilizada. 

Os sistemas fotovoltaicos on grid (ligado à rede) são de pequena utilização no 

Brasil. Além da escassez de uma regulamentação que diminui o surgimento de uma 

http://senosecossenos.com.br/eletrica/matriz-energetica-brasileira/
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indústria e de um mercado voltado para a geração distribuída de energia elétrica, o 

custo da energia solar fotovoltaica ainda é elevado em comparação a energia 

atualmente consumida. Além do enorme potencial hidrelétrico brasileiro, o custo 

elevado da energia solar deve-se à ausência de tecnologia nacional para a 

fabricação de painéis solares fotovoltaicos e à produção de conversores eletrônicos 

para a conexão com a rede elétrica. 

Apesar dos aspectos negativos, o número de sistemas on grid vem 

aumentando. No ano de 2011 em diante aconteceram muitos avanços no setor, 

especialmente com os resultados das discussões geradas pelo grupo Setorial de 

Energia Fotovoltaica da Associação Brasileira da Industria Eletroeletrônica (ABINEE) 

e pela comissão de estudos CE-03:082.01 do Comitê Brasileiro de Eletricidade, 

Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações (COBEI). Estes foram os responsáveis 

pela criação de uma ABNT para conexão de inversores fotovoltaicos on grid. 

A partir do ano de 2012 estão acontecendo empreendimentos entre 1MW e 

3MW feitos por concessionárias de energia elétrica em todo o Brasil e pela forma de 

leilão que é uma prática que está em ascensão. É um começo, mas um grande 

avanço para a disseminação dos sistemas fotovoltaicos (ANEEL).  

 

3. ENERGIA SOLAR: CONCEITOS BÁSICOS  

Segundo Villalva (2014), quando se estuda o sistema solar fotovoltaico fica 

evidente que se deve entender a radiação solar, ou seja, o sistema e a eficiência 

dependem de quanto irradia no local. O sol é a fonte luminosa cujo perfil pode ser 

comparado a um corpo negro perto dos 6000 K (kelvin). Tal fonte absorve e emite 

radiação eletromagnética em todos os comprimentos de onda.  

Há uma complexidade sobre a radiação solar, pois tal perfil espectral da 

radiação solar na superfície terrestre é influenciado por diversos fatores, como a 

variação da temperatura ao longo do disco solar e a atmosfera terrestre. Na 

distância entre a Terra e o Sol no espaço, a energia irradiada é cerca de 1353 W/m². 

Na superfície terrestre a radiação recebida é cerca de 1000 W/m². 

Utilizando a distribuição AM1, que corresponde ao espectro da radiação 

recebido pelo Sol quando posicionado acima do zênite da Terra, ou seja, x = 1, 

significa que os raios solares atravessam a distância de uma camada atmosférica 
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até o ponto onde se quer captar a energia gerada. A distribuição AM1.5 corresponde 

à radiação recebida com ângulo zênite de 48.19º. Tal caso, os raios percorrem uma 

maior distância até chegar a atmosfera terrestre. Com maiores caminhos há mais 

desvios de raios luminosos e absorção atmosférica, e fenômenos de perdas que 

alteram o conteúdo do espectro recebido na superfície. O AM0 é a distribuição livre 

de influência atmosférica no espaço terrestre.  

A distribuição e a intensidade espectral da irradiação do sol dependem da 

latitude e da longitude, da hora do dia, dia do ano, condições climáticas, composição 

atmosférica, altitude e de diversos fatores, por isso a sua complexidade. Os padrões 

de massa de ar AM1.0, AM1.5 e demais, representam estimativas médias, com o 

propósito padrão de ajudar nos cálculos e comparação da eficiência dos dispositivos 

fotovoltaicos. A imprecisão causa poucos estudos e isso dificulta uma aproximação 

dos espectros que incidem, além de atrapalhar um rendimento melhor do sistema 

fotovoltaico. As distribuições foram determinadas com base na latitude média de 

países do hemisfério norte e não representam as condições de captação de luz em 

todo mundo. O padrão mais utilizado é o AM1.5, pois é o mais encontrado e fácil 

cálculo de irradiação (Villalva, 2014). 

3.1 RADIAÇÃO DIRETA E DIFUSA: 

 

 
 

Figura 4: Radiação direta e difusa (Energia Solar e Fotovoltaica, conceitos e 
aplicações). 

 

A imagem acima nos remete a dois tipos de radiação, a direta e a difusa. A 

direta vem seguindo a direção do Sol, produzindo sombras bem definidas em 

qualquer objeto e incidindo com um ângulo bem definido. A radiação difusa não tem 

direção e atinge o solo de maneira irregular. O total de luz recebida no solo da Terra 

ou por uma placa fotovoltaica é a soma da luz direta e da difusa. 
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Figura 5: Definições da radiação direta, difusa e refletida. (Pinho et. al., 2008). 

4. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Um sistema fotovoltaico é composto por uma ou mais placas fotovoltaicas e 

demais equipamentos, tais placas são necessárias para produzir energia na forma 

de corrente e tensão contínua, mas para algumas aplicações é necessário converter 

esta energia em tensão e corrente alternada através de inversores eletrônicos. Em 

algumas aplicações, principalmente autônomas, é necessário armazenar energia, 

por isso a utilização de baterias. Nesse sistema, ocorre o carregamento de baterias 

e em muitos casos requer um controlador de carga, que é um dispositivo usado para 

regular a carga da bateria e aperfeiçoar a produção de energia do painel 

fotovoltaico. Nesse projeto de conclusão de curso vamos conhecer mais esses 

equipamentos e suas aplicações. 

Em vários lugares no mundo e no Brasil existem locais não atendidos por 

rede elétrica. Tais locais podem ser empregados um sistema fotovoltaico para 

substituir geradores movidos a combustível, com a vantagem de redução da 

poluição e gastos com energia elétrica. Em alguns locais isolados e com pouco fluxo 
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de pessoas, como campings, fazendas, ilhas, comunidades isoladas, por exemplo, 

um sistema fotovoltaico pode ser a melhor escolha para a geração local de 

eletricidade. Os sistemas fotovoltaicos exigem pouca manutenção, não geram 

barulho, são ecológicos e não precisam de combustíveis. Podemos instalar o 

sistema pensando nos benefícios ambientais das fontes renováveis de energia, que 

proporciona um modo sustentável de energia sem agredir o planeta.  

Embora tal sistema ainda seja mais caro do que a energia comprada, muitas 

empresas e muitos usuários residenciais querem utilizar este tipo de energia por 

motivos ambientais, científicos e publicitários, associando o seu modo de vida ou a 

imagem do seu empreendimento ao uso de energia verde, melhorando o marketing 

sustentável.  

No aspecto econômico, uma das razões para a instalação de um sistema 

fotovoltaico pode ser o desejo de produzir sua própria eletricidade e ficar imune ao 

aumento do preço da energia elétrica. Com o aumento da conta da energia elétrica 

de ano em ano, é possível provar com cálculos simples que o investimento em um 

sistema fotovoltaico retorna em média após 10 anos de uso. Além disso, após o 

retorno de todo o sistema, este produz energia gratuitamente durante mais 10 a 20 

anos (Villalva, 2014). 

4.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO ISOLADO (OFF GRID). 

 

É um sistema sem a necessidade da rede elétrica para suprir ou ajudar no 

sistema solar fotovoltaico, ele pode ser composto simplesmente por: um painel 

fotovoltaico alimentando diretamente uma carga com um dispositivo de 

armazenamento de energia (bateria), um controlador de carga (para regular a 

bateria) e um conversor (um Inversor CC-CA), que fornece a alimentação adequada 

para cargas. O que caracteriza tal sistema é a presença do dispositivo como única 

fonte de energia e o uso de elementos acumuladores (baterias). O desenho logo 

abaixo revelará melhor o esquema isolado: 
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Figura 6: Sistema solar fotovoltaico isolado off grid (Apostila Eudora Sola). 

 

 

Esse sistema é muito utilizado em áreas rurais, fazendas e regiões pobres 

que não chega rede elétrica. O sistema isolado está chegando às residências e 

ganhando espaço em cidades grandes, como em casas de condomínios que 

desejam alimentar um consumo específico.  

 

4.2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE ELÉTRICA (ON 
GRID). 

 

Nesse sistema conectado à rede elétrica, os consumidores são alimentados 

por ela e o sistema fotovoltaico atua como fonte complementar de energia. A energia 

gerada pelo sistema fotovoltaico é injetado e distribuído na rede elétrica. A energia 

que excede pode ser exportada e vendida à concessionária de eletricidade. Esse 

sistema pode ser centralizado, constituindo usinas de geração de energia elétrica ou 

sistemas descentralizados de geração distribuída, instalados em residências, e 

demais localidades públicas. Desenho do sistema on grid: 
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Figura 7: Sistema fotovoltaico ligado à rede elétrica, on grid (Apostila Eudora Solar). 

 

 5.  DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ATUALMENTE MAIS UTILIZADOS PARA 
AQUECIMENTO DE PISCINAS 

 

O aquecimento de piscinas, atualmente, é realizado apenas com a utilização 

de placas solares térmicas. O processo ocorre através do acionamento de uma 

bomba, por um sensor térmico acoplado às placas solares. Quando esta atinge a 

temperatura determinada de acionamento (em alguns casos residenciais de 35°C), 

inicia-se o bombeamento da água da piscina para as placas. Assim, a água passa 

pela placa, trocando calor com ela e posteriormente retornando mais aquecida à 

piscina. Esse processo é contínuo até ser interrompido quando a placa atinge a 

temperatura mínima determinada de desligamento (27°C para sistemas 

residenciais). Vale ressaltar que o bombeamento, de maneira geral, é realizado com 

a utilização de uma bomba elétrica e que a eletricidade é disponibilizada pela 

concessionária local.  

5.1 PROJETO  
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O presente trabalho propõe um sistema de fornecimento de energia elétrica 

com painéis fotovoltaicos integrado ao sistema de aquecimento solar da piscina. 

Pretende-se, portanto, implementar um sistema off grid de produção de energia 

elétrica, capaz de suprir toda a necessidade elétrica da bomba.  

O sistema proposto é composto dos seguintes elementos (Figura 8): 

- Painéis fotovoltaicos: responsáveis pela transformação de energia solar em 

energia elétrica; 

- Controlador de carga: responsável por gerenciar o consumo e o 

armazenamento da energia gerada; 

- Bateria: capaz de armazenar a energia gerada e fornecer quando 

necessário; 

- Inversor de corrente: responsável por inverter a corrente contínua da bateria 

em alternada e transformar a tensão de 12V para 220V (tensão da bomba utilizada).  

Com o sistema proposto neste trabalho, pretende-se tornar o recurso de 

energia elétrica para aquecimento de piscinas, independente da rede elétrica da 

concessionária, assim diminuindo o consumo elétrico significativamente. Em dias 

com grande intensidade de radiação solar, a bomba chega a funcionar por 

aproximadamente 6h. A figura a seguir apresenta o projeto deste trabalho de 

conclusão de curso: 
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Figura 8: Imagem do projeto proposto no trabalho, sistema off grid (Autoria própria). 
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5.2 DETALHES DOS COMPONENTES DO PROJETO 

 Como filosofia de projeto, o sistema é autônomo fotovoltaico com 

armazenamento de energia, composto por: 

 Baterias; 

 Inversor CC-CA (Corrente contínua para alternada); 

 Controlador de cargas; 

 Módulos fotovoltaicos; 

 

5.2.1 Baterias 

 O tipo de bateria indicada para um sistema fotovoltaico off grid é estacionária, 

ou seja, elas podem ser descarregadas a uma grande profundidade, garantido assim 

uma maior vida útil ao comparado aos outros tipos de baterias, como as 

automotivas. A capacidade de uma bateria é o quanto de corrente ela consegue 

gerar por hora. Por isso a escolha da mesma será feita de acordo com o tamanho do 

sistema que deseja gerar e o seu tempo de autonomia.  

 A bateria usada em um sistema fotovoltaico deve atender a dois tipos de 

ciclos, são eles: ciclos rasos a cada dia e ciclos profundos por vários dias, este 

último nos revela ciclos em dias nublados e durante o inverno, ciclo que não será 

comum no sistema projetado.  

 Nos gráficos a seguir nos revela a tensão em função da profundidade da 

descarga, note-se que essa profundidade influencia na vida útil da bateria. No 

sistema autônomo, como há uma ciclagem constante, é recomendável que a bateria 

não seja descarregada em níveis de profundidade da carga superiores a 25%. 

[Fabricante Moura]. 
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Figura 9: tensão em função da descarga (Catálogo baterias Moura). 
 

 

 

 
Figura 10: ciclos em função da descarga (Catálogo baterias Moura). 

 

5.2.2 Inversor/ conversor CC-CA 

 A partir do momento que a energia dos módulos solares é armazenada e 

gerada em corrente contínua, se faz necessário um equipamento eletrônico para a 

conversão dessa corrente contínua em alternada.  O inversor ou conversor é o 

equipamento capaz de converter corrente contínua em alternada (CC-CA) para o 

funcionamento dos equipamentos eletrônicos tanto de 127v quanto de 220v. Os 
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inversores mais comuns no mercado são de saída com senóide modificada ou 

senóide pura. 

 
 

Figura 11: formas de ondas mais comuns na saída do inversor. (Energia Solar 
fotovoltaica) 

 

 

Os inversores de onda modificada são ondas que possuem menos distorções 

harmônicas do que as demais ondas, porém ela é muito distorcida quando 

comparada com a onda senoidal pura, por isso a utilização maior desta última. O 

inversor de onda senoidal pura ou PMW (Pulse Width Modulation) são equipamentos 

eletrônicos que produzem tensões senoidais quase perfeitas, os quais são ideais 

para alimentar todo tipo de consumidor com grande confiabilidade e excelente 

qualidade de energia (Villalva, 2014).  

 

5.2.3 Controlador de carga  

 

Os controladores de carga tem a função de controlar ou regular a energia das 

baterias através da energia fornecida pelos módulos fotovoltaicos, impedindo assim 

que as mesmas sejam excessivamente carregadas ou descarregadas. A importância 

de controlar carga é o aumento da vida útil do sistema armazenado. Os controles 

mais utilizados e mais modernos usam a função PMW ou MPPT (Maximum Power 
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Point Tracking), ambos asseguram que a bateria possa ser carregada até atingir a 

capacidade máxima da melhor maneira possível.  

 

5.2.4 Módulos fotovoltaicos  

A célula fotovoltaica é a principal responsável pela transformação de energia 

solar em elétrica, tal célula é um dispositivo semicondutor que gera corrente elétrica 

quando exposto à radiação solar (luz). As placas fotovoltaicas são feitas de silício, e 

a incidência da luz nas placas sobre a célula fazem com que os fótons se choquem 

com os elétrons da estrutura de silício, dando-lhes energia e transformando-os em 

condutores.  

Existem várias tecnologias na fabricação de células e módulos fotovoltaicos, 

se diferenciando principalmente pelo tipo e geometria do silício para sua produção, 

dentre elas as mais comuns são:  

 Silício monocristalino: maior eficiência em relação à policristalina, 

porém maior custo de produção; 

 Silício policristalino: menor eficiência em relação à monocristalina, 

porém menor custo de produção; 

 Silício amorfo: menor eficiência em relação à monocristalina e 

policristalina, porém baixo custo e facilidade de produção.  

É necessária uma inclinação das placas para uma melhor captação da 

radiação solar, e segundo ao Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), 

essa inclinação mínima é de 10º. Além de melhorar a incidência da luz, a inclinação 

ajuda na limpeza e no escoamento da água da chuva (Villalva, 2012).  

  

6. DIMENSIONAMENTO  

 

6.1 ENERGIA CONSUMIDA NO SISTEMA  

 

Dimensionamento do sistema fotovoltaico off grid segundo Villalva (2014), 

deve ser iniciada com o levantamento do consumo da energia do sistema 

fotovoltaico autônomo, a qual será a energia consumida pelos aparelhos no período 

de um dia para o fim de dimensionar os painéis fotovoltaicos e as baterias, 

possibilitando o uso diário desses aparelhos.   
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Para esse levantamento de dados, a potência do aparelho (bomba de água) e 

a quantidade de horas que ele será utilizado no dia são fatores determinantes para 

realizar o dimensionamento do sistema proposto. A energia elétrica consumida é 

calculada por: 

                                                                                                        (1) 

Sendo: 

 

    

  

 

      

6.2 DIMENSIONAMENTO DO BANCO DE BATERIAS  

 

Para o dimensionamento do banco de baterias, a variável principal que deve 

ser considerada é a quantidade de energia que deve ser armazenada a depender 

dos seus consumidores e da profundidade de descarga determinada para as 

baterias. 

Além da energia armazenada, deve ser determinada como parâmetro de 

projeto a tensão de operação do banco de baterias. Exemplo: 12 volts, 24 volts ou 

48 volts a depender do tipo de ligação, série ou paralelo.  

A energia que deve ser armazenada é calculada pela fórmula: 

                                                                                                           (2) 
Sendo: 

 

 

 
 

 A capacidade do banco de bateria é determinada por: 

 

                                                                                         (3) 
 
Sendo: 

 
 [Wh] 
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6.3 DIMENSIONAMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Para o dimensionamento do módulo deve-se levar em consideração o local de 

instalação, a inclinação, o azimute do posicionamento e as características do módulo 

que pretende-se instalar no projeto. Para realizar o dimensionamento destes, deve-

se inicialmente determinar a quantidade de energia gerada por um módulo 

fotovoltaico.  

O método da insolação (Villalva, 2014), leva em consideração informações 

meteorológicas disponíveis através de um banco de dados de pelo menos um ano 

de coleta, onde deve conter o valor de irradiação solar média dispostas em dias ou 

meses.  

Portanto, para se dimensionar os painéis é recomendável que não se use o 

valor médio de insolação e sim o menor valor anual, para não correr o risco do 

sistema ficar subdimensionado durante o período em que a radiação for menor.  

Com as características dos painéis fotovoltaicos que serão utilizados, pode-se 

determinar a energia produzida por cada um através da fórmula: 

                                                                                                (4) 

Sendo: 

 

 
  

 

 

 

6.4 DIMENSIONAMENTO DO CONTROLADOR DE CARGA 

 

Após todos os dimensionamentos executados, deve-se determinar o 

controlador de carga que será usado. Esse leva em conta dois parâmetros para ser 

escolhido: a tensão de operação e a corrente elétrica máxima fornecida pelos 

módulos. Portanto, ele deve ter características compatíveis com a do projeto, sendo 

a tensão e a corrente determinada pela forma de ligação dos painéis (série ou 

paralelo) e tensão da bateria.   
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7. ESTUDO DE CASO 

7.1 ENERGIA CONSUMIDA NO SISTEMA 

 

Para o projeto proposto neste trabalho, a energia consumida será calculada a 

partir do tempo de acionamento da bomba e da potência necessária para 

acionamento da mesma, responsável pelo aquecimento da água de uma piscina.  

O sistema que está sendo projetado utilizará apenas um equipamento: uma 

bomba de água com potência de ½ CV (370 watts). Para determinar a energia 

consumida do sistema foi-se observado que, durante um ano, o período máximo que 

a bomba ficou ligado por dia foi de 6 horas (10 horas às 16 horas).   

 Resultando assim em uma energia consumida de: 

                                                    (5) 
 

 
 

Figura 12: Placa de características do motor 

 

 Com o valor da potência do motor, pode-se determinar a potência do 

inversor que vai ser utilizado e suas características como, a tensão que será 

empregada em toda a parte do circuito de corrente continua do sistema. Por 

questões econômicas e técnicas decidiu-se adotar um inversor de baixo custo e que 

trabalha com uma tensão de entrada de 12VDC e de saída 220VAC. 

7.2 DIMENSIONAMENTO DO BANCO DE BATERIAS 

 

O sistema que está sendo projetado se difere dos sistemas off grids que 

normalmente são executados, pois no sistema projetado a carga só será ligada 

durante a presença de sol, exatamente quando haverá a produção de energia 

elétrica pelas placas solares fotovoltaicas. Vale ressaltar que para os sistemas 
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residenciais, esse fato ocorre porque a bomba só é acionada quando a placa térmica 

atinge a temperatura de 35ºC por consequência da exposição direta ao sol. 

Levando isso em consideração, o dimensionamento da bateria do sistema 

deverá ser diferente, já que não há a necessidade de grande armazenamento de 

energia. Entretanto, a presença da bateria se faz necessária para estabilizar o 

sistema em alguns momentos críticos, como por exemplo durante a partida do 

motor, momento esse que a corrente de partida ultrapassará a corrente 

disponibilizada pelas placas fotovoltaicas. Outro momento em que a bateria se faz 

necessária seria durante uma possível manutenção da piscina em um período em 

que não houvesse incidência solar suficiente para o funcionamento da bomba, já 

que essa bomba além de ser utilizada para o aquecimento da piscina também é 

utilizada para a sua manutenção (filtragem e limpeza). 

 Logo, pode-se determinar um período de duas horas para o 

funcionamento da bomba sem depender dos painéis solares, pois esse período de 

tempo é suficiente para realizar todos os processos descritos.  

 Assumindo esse período de tempo e uma tensão de 12V para a 

bateria, pode-se dimensionar então a bateria do sistema: 

                                          (6) 

                                                                                                 (7) 

                                                                                                          (8) 

                                                                               (9) 

                                                                                               (10) 

 

7.3 DIMENSIONAMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Para o sistema que está sendo projetado, pretende-se utilizar por questões 

econômicas e de facilidade de compra no Brasil, o Painel Solar Fotovoltaico Poli 

cristalino de 140W Yingli Solar – YL140P-17b, o qual tem as seguintes 

especificações (http://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/): 

 

 Potência máxima (Pmax): 140W 

 Tensão de máxima potência (Vm): 18V 

 Corrente da máxima potência (Im): 7,77A 

 Tensão de circuito aberto (Voc): 22,5V 

http://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/
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 Corrente do curto-circuito (Isc): 8,40A 

 Tipo de células: Silício Poli cristalino 

 Eficiência do módulo: 14% 

 Tolerância de potência: 3% 

 Dados mecânicos 

 Dimensões (mm): 1470 x 680 x 35 (mm), Área(m²): 1(m²)  

 Peso (Kg): 11,8 

Outros dados do projeto que devem ser analisados, como foi dito 

anteriormente, é a localização da instalação do sistema. Sabe-se que a instalação 

será realizada em Brasília e mais precisamente em uma casa que está nas 

coordenadas:-15º39’26” S e -47º52’11” W. Com esses valores de latitude e longitude 

pode-se encontrar a estação meteorológica mais perto da casa que disponibiliza os 

dados de irradiação aproximada do local.  

Com esses valores de latitude e longitude a estação mais próxima que 

disponibiliza dados é a de Brasília, que podem ser observados no gráfico e tabela a 

seguir: 

   
 

 

 
 

Figura 13: Irradiação no Plano inclinado em Brasília.  (www.cresesb.cepel.br) 
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Outra determinação do projeto é o posicionamento do painel fotovoltaico no 

telhado da casa, orientação geográfica e inclinação referente à horizontal. Sabe-se 

que para o hemisfério sul da terra a melhor orientação da placa fotovoltaica é 

orientada para o norte e, segundo Pinho et.al. (2008), a melhor inclinação de um 

módulo fotovoltaico fixo, sem rastreamento solar, é igual a latitude do local onde o 

sistema será instalado. Ainda segundo Pinho et. al. (2008), pequenas variações dos 

valores do ângulo de inclinação não têm grande influência na geração anual, 

podendo o valor da inclinação, em relação à latitude, variar +10º ou -10º.   

Para o projeto em questão, inicialmente com auxílio de um drone (Figuras 15 

e 16), foram levantados os dados da geometria do telhado da casa. Posteriormente, 

utilizou-se o software Meazure (Versão 2.0) para determinar a inclinação do telhado, 

uma bússola digital para medição da orientação do telhado em relação ao Norte e 

sua localização geográfica. 

 

 
Figura 14 - Indicação do telhado e orientação geográfica 
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Figura 15- Determinação aproximada do ângulo do telhado (16°) 

 
 
 

Portanto, com todas essas variáveis determinadas, pode-se calcular o valor 

de energia produzida por cada módulo, assumindo a menor irradiação equivalente 

ao ângulo de 16º, mostrado na tabela, a área do painel e a sua eficiência descrita 

nas características dele: 

                                                                                              (11) 

                                                                                           (12) 

                                                                                                  (13) 

 

Finalizando o dimensionamento dos módulos solares, deve-se determinar a 

quantidade de módulos que deverão ser instalados para o funcionamento do 

sistema. Esse cálculo é expresso pela fórmula: 

                                                                                                           (14) 

Sendo:  
 

 

 

 
 
Assim: 
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                                                                                                  (15) 

                                                                                                              (16) 

Conclui-se que serão necessários 4 módulos iguais aos especificados.  

7.4 DIMENSIONAMENTO DO CONTROLADOR DE CARGA 

No projeto que será executado, a tensão utilizada será de 12V, logo todos os 

4 painéis que foram dimensionados serão ligados em paralelo. Consequentemente, 

as suas correntes máximas, que será a corrente de curto circuito, se somarão: 4 x 

8,40 = 33.6A. No entanto, essa corrente pode ser corrigida com um fator de 

segurança de 10%, tornando-a de 37A.  

Assim, o controlador de carga que deve ser empregado nesse sistema deve 

operar com uma tensão de 12V e suportar uma corrente máxima de 37A. 

    8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentou a implementação de um sistema fotovoltaico autônomo 

(off grid) a fim de substituir o consumo de energia elétrica da concessionária em 

aquecimentos de piscina, mostrando a partir de passos de um simples 

dimensionamento, a possibilidade da execução do projeto. Assim, verificou-se todos 

os principais equipamentos necessários para a implementação. 

O estudo de caso exemplifica todos os passos seguidos no dimensionamento, 

disponibilizando todas as características e quantidades de equipamentos que 

deverão ser adquiridas para execução do projeto.  

 

8.1 PROJEÇÕES/CRONOGRAMA PARA TRABALHO FUTURO  

 Como continuidade ao projeto, pretende-se no trabalho de conclusão de curso 
2 executar:  

 

8.1.1 Novo dimensionamento em software de projeto solar (21/08/15); 

Com o intuito de aprimorar o dimensionamento feito manualmente e viabilizar 

uma comparação entre os dois, pretende-se executar todo o dimensionamento 

utilizando um software de projeto solar, como por exemplo o PVsyt V6.38.  

 

8.1.2 Aquisição e implementação dos equipamentos (09/10/15); 

Após toda a análise dos dimensionamentos, pretende-se fazer a compra dos 

equipamentos e a implementação deles, para que o sistema comece a operar até o 
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dia 09/10/15. Assim, podendo ser realizado ajustes, se necessário, antes da data 

prevista para teste e verificação.    

 

8.1.3 Teste e verificação do funcionamento (26/10/15 até 30/10/15); 

Previsto para a semana citada, fazer testes e uma verificação completa de 

funcionamento do sistema implementado.   

 

8.1.4 Análise financeira de investimentos e payback (13/11/15). 

Por fim, pretende-se realizar uma análise financeira de investimento e analisar 

o payback do projeto, levando em consideração todos os equipamentos e 

implementos adquiridos.   

      

Item Agosto Setembro Outubro Novembro 

8.1.1     

8.1.2     

8.1.3     

8.1.4     

Figura 16- Cronograma para trabalhos futuros 
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