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Sistemas de geração elétrica através da luz solar - fotovoltaicos, podem ser conectados à rede elétrica 

(ON-GRID) ou autônomos (OFF-GRID).

A complexidade ou não do dimensionamento de um sistema autônomo "OFF-GRID" dependerá da 

aplicação:

• Tensão de trabalho e numero de fases;

• Quantidade de pontos de consumo;

• Período de funcionamento das cargas de consumo.

Para o dimensionamento solar, veremos as grandezas eletricas necessárias:

Volts (V) é a grandeza usada para medir Tensões;

Ampère (I) é a grandeza usada para medir A Corrente 

Watt (W) é a medida da potência e também é o produto da tensão pela corrente.

Assim: [W] Watt = [V] Volts x [I] Ampère

INTRODUÇÃO
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ATIVA ???                                                   REATIVA?????
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• Wp = Watt de pico: é a máxima potência gerada pelo painel solar em uma condição ideal.
• Wh = Watt hora: a potencia gerada ou consumida por hora.
• 1 kW = 1000 Watts.
• Ap ou Ip = Ampère de pico: é a corrente máxima possível em uma determinada condição especial.
• Ah ou Ih = Ampère hora ou corrente máxima obtida ou consumida por hora.

TERMOS TÉCNICOS



Os painéis fotovoltaicos são
formados por células
fotovoltaicas que utilizam a
radiação solar para produzir
eletricidade.

Não polui o ambiente mas o
rendimento é baixo (12 %a
16 %)

Os painéis fotovoltaicos são formados
por células fotovoltaicas que utilizam
a radiação solar para produzir
eletricidade.

Não polui o ambiente mas o
rendimento é baixo (12 % a 16 %)

PAINEL FOTOVOLTAICO



Uma célula fotovoltaica típica e com luz solar intensa produz uma tensão
(diferença de potencial) de 0,5 V e uma intensidade de 3 A, ou seja uma
potência de 1,5 W.

Painel



A intensidade da corrente elétrica e a diferença de
potencial do dispositivo fotovoltaico são determinados
por:

• Intensidade da radiação solar;

•Temperatura ambiente;

•Caraterísticas dos aparelhos que estão ligados aos
dispositivo.

Se a temperatura for elevada diminui a potência
disponibilizada pela célula.

A intensidade da corrente elétrica e a diferença de potencial do
dispositivo fotovoltaico são determinados por:

•Intensidade da radiação solar;

•Temperatura ambiente;

•Caraterísticas dos aparelhos que estão ligados aos  dispositivo.

Se a temperatura for elevada diminui a potência disponibilizada pela
célula.



• Bateria:

Armazena energia durante o dia para suprir as
necessidades durante a noite e nos dias em que não
há sol.

Tem associado um controlador que protege de
descargas.

• Inversor de corrente:

Converte a corrente contínua em corrente alternada.

• Bateria:

Armazena energia durante o dia para suprir as necessidades durante a
noite e nos dias em que não há sol.

Tem associado um controlador que protege de descargas.

• Inversor de corrente:

Converte a corrente contínua em corrente alternada.

Componentes do Painel Fotovoltaico





Os painéis devem:

• estar orientados para o Sul geográfico (ou Norte,
quando no hemisfério Sul);

• ºter uma inclinação de 45 relativamente à horizontal à
nossa latitude.

INSOLAÇÃO de 5 horas diárias significa que:

-2A potência solar é constante e igual a 1000 W m .

Os painéis devem:

• estar orientados para o Sul geográfico (ou Norte,  quando no 
hemisfério Sul);

• ter uma inclinação de 45º relativamente à horizontal à  nossa latitude.

• INSOLAÇÃO de 5 horas diárias significa que:  A potência 

solar é constante e igual a 1000 W m-2.
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É necessário montar uma tabela com os equipamentos de consumo.

1) Faça a relação, com a quantidade de todos os equipamentos que deseja ligar ao sistema fotovoltaico.

2) Analisar o consumo individual (em Watts). As grandezas tem que estar na mesma base. 

3) Faça uma estimativa de horas por dia que o equipamento ficará ligado.

4) Multiplique os valores totais de consumo pelas horas de uso. 

5) Somando os resultados, encontrará a demanda diária de energia.

DIMENSIONAMENTO OFF GRID

PASSO 1
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Qt Equipamento
Consumo W

horas de uso/dia Consumo W por dia
unitário total

10 Lâmpadas internas 10 100 8 800

10 Lâmpadas externas 6 60 10 600

1 Televisor 90 90 5 450

1 Geladeira 100 100 16 1600

Total do consumo Wp/dia 3450

TABELA DE CONSUMO

O sistema deverá gerar um mínimo de 3.450 Watt pico (Wp) por dia para sua aplicação.
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Exemplo:
Sendo a localização que está na área amarela, temos 6 horas de insolação diária.
Logo:

Pth = Potencia Total / hora
Pth = 3450 / número de horas de insolação
Pth = 3450 / 6
Pth = 575 Watts hora

Obtém-se assim, o valor ideal por hora a ser gerado pelo sistema ou painel.

Teremos um painel ou um conjunto que obtenha 5 75 Wh no mínimo.

Para se obter tal quantidade de energia combinando painéis, faz-se a interligação
associando vários deles para fornecer a potencia necessária.

PASSO 2
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Escolha do Painel Solar:

a) Na escolha do painel, a opção pela tecnologia (poli, mono, flex, etc...) são opções relativas a eficiência, 

disponibilidade de espaço, irradiação solar e custo x beneficio.

b) Outro fator importante em sistemas são a corrente e tensão do módulo solar. Não se misturam módulos de 

diferentes potencias, tensões ou correntes, em um mesmo arranjo (ou string). É altamente recomendável 

que os módulos tenham características semelhantes.

c) Leve em consideração que módulos solares nos casos em que são utilizados na recarga de baterias devem 

ter uma característica de tensão pouco acima da tensão de recarga ( ex.: 12,24,36,48 V) e maior corrente. Isso 

porque, tensões muito mais altas , o controlador não permitirá que passe para a bateria.

d) Painéis com tensões maiores são recomendados para sistemas ON-GRID.

e) Para calculo da perda, ou da potência real aproveitada do painel solar, considere a tensão de recarga da 

bateria (ex.: 14,5 ou 29,0 V) e a corrente gerada:

PASSO 3

http://www.sunlab.com.br/Componentes_menu.htm
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Painel solar fotovoltaico de silício monocristalino

A tecnologia monocristalina é a mais antiga e possui a eficiência mais alta. 

Os painéis solares de silício monocristalino (mono-Si) são facilmente reconhecíveis 

olhando de perto. Possuem uma cor uniforme, indicando silício de alta pureza e 

cantos tipicamente arredondados.

Eficiência média do painel solar monocristalino: 15 – 22% 

Técnica: Czochralski Forma: Arredondada Tamanho padrão das células 

fotovoltaicas: 10x10cm; 12,5x12,5cm; 15x15. 

Cor: azul escuro ou quase preto (com antirreflexo), cinza ou azul acinzentado (sem 

antirreflexo)
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Vantagens do painel solar monocristalino

• Eficiência mais alta dentre as tecnologias comercialmente viáveis.

• A eficiência dos painéis solares monocristalinos está hoje entre 15% e 22%;

• Painéis solares de silício monocristalino ocupam menos espaço. 

• A vida útil dos painéis monocristalinos é maior que 30 anos e eles vem com garantia de 

25 anos;

• Tendem a funcionar melhor do que painéis solares policristalinos em condições de 

pouca luz.

Desvantagens do painel solar monocristalino

• Painéis solares monocristalinos são mais caros. em relação aos outros
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Painel solar fotovoltaico de silício policristalino

Os primeiros painéis solares à base de silício policristalino, que também são 

conhecidos como polisilício (p-Si) e silício multi-cristalino (mc-Si), foram 

introduzidos no mercado em 1981. Ambos, mono e poli cristalino são feitos de 

silício, a principal diferença entre as tecnologias é o método utilizado na fundição 

dos cristais. No policristalino, os cristais de silício são fundidos em um bloco, 

desta forma preservando a formação de múltiplos cristais (daí o nome poli 

cristalino).

Eficiência média do painel solar policristalino: 14 – 20% Técnica: Fundição de 

polisilício, Aquecimento em forma. Forma: Quadrada Tamanho padrão das 

células fotovoltaicas: 10x10cm; 12,5x12,5cm; 15x15. Cor: azul (com antirreflexo), 

cinza prateado (sem antirreflexo).
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Painel solar fotovoltaico de silício policristalino

Vantagens do painel solar policristalino

• A quantidade de silício residual gerado durante o processo de corte das células 

fotovoltaicas é menor em comparação com monocristalino;

• Painéis policristalinos tendem a ser um pouco mais baratos que os painéis solares 

monocristalinos;

• A vida útil dos painéis policristalinos é maior que 30 anos e eles vem com garantia 

de 25 anos.

Desvantagens do painel solar policristalino

• A eficiência de painéis solares policristalinos é tipicamente entre 14 e 20%. Painéis 

solares monocristalinos são normalmente mais eficientes;

• Você normalmente precisa de uma área maior de painéis policristalinos para gerar a 

mesma quantidade de Watts/m² que o painel monocristalino. Isto não 

necessariamente significa que o Mono é melhor que o Poli.
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Filme fino

Depositar uma ou várias camadas finas de material fotovoltaico sobre um substrato 

é a essência básica de como os painéis fotovoltaicos de filme fino são fabricados. 

Eles também são conhecidos como células fotovoltaicas de película fina (TFPV). 

Os diferentes tipos painéis solares de filme fino podem ser categorizados por 

material fotovoltaico que é depositado sobre o substrato:

•Silício amorfo (a-Si)

•Telureto de cádmio (CdTe)

•Cobre, índio e gálio seleneto (CIS / CIGS)

•Células solares fotovoltaicas orgânicas (OPV)

Dependendo da tecnologia da célula fotovoltaica de filme fino utilizada, os painéis 

de filme fino possuem eficiências médias entre 7-13%. Algumas tecnologias de 

painel de filme fino já estão chegando nos 16%, sendo similares a eficiência dos 

painéis Policristalinos
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Vantagens do painel solar de filme fino

• A produção em massa é simples em comparação com a tecnologia cristalina. Isto 

os torna potencialmente mais baratos de fabricar do que as células solares de 

base cristalinas.

• Sua aparência homogênea é esteticamente bonita.

• Altas temperaturas e sombreamento de árvores e outras obstruções têm menos 

impacto sobre o desempenho do painel solar de filme fino.

Desvantagens do painel solar de filme fino

• Painéis solares de filme fino não são, em geral, utilizados na maioria das 

instalações de sistemas fotovoltaicos residenciais. Eles são baratos, mas eles 

também exigem uma grande quantidade de espaço.

• Painéis solares de filme fino tendem a degradar mais rapidamente do que os 

painéis solares mono e policristalinos, e é por isso que eles geralmente vêm com 

uma garantia mais curta.

Filme fino
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Como exemplo pegamos uma Painel que possui a tensão em circuito de 

17 Volts e corrente I de 7 Amp. 

LOGO:

P= V.I   17 x 7 = 119 Watts.

Como a tensão não ultrapassa os 14,5V, seu rendimento será :

14,5 x 7 = 101.5 Watts.

Supondo que optemos por 6 painéis de 100Wp (118 Wp nominal), teremos:

6 unidades x 100 Wp = 600 Watts hora

A associação entre eles, deve resultar em um valor maior que a necessidade de consumo. A 

potencia acima da necessária, será sua reserva.
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Com cabos 1 Metro e conector mc4 mais um par para levar ao controlador

Voltagem de Máxima Potência :17,4 Volts

Corrente de Máxima Potência 5,75 Amps

Voltagem de Circuito Aberto 21,58 Volts

Corrente de Curto-Circuito 6,04 Amps

Voltagem Máxima do Sistema: 1000 Volts

Especificações Mecânicas do Painel Solar

Dimensões do painel 1020 x 670 x 30 mm

Peso do módulo:7 k

Vidro, tipo e espessura: Vidro Solar de Alta Transparência, liga de alumínio anodizado, vidro temperado 3,2mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Associação de Módulos Solares:

Painéis solares geram eletricidade em corrente contínua (igual ao que é gerado em 

automóveis) e portanto, fornecem energia polarizada, ou seja, um pólo é POSITIVO (+) e o 

outro pólo é NEGATIVO (-}.

Em sua grande maioria, são fabricados para atender a uma tensão nominal de 12 ou 24 

Volts, mas geram 17 ou 34 Volts quando ligados no sistema. Por isso o uso de controlador é 

imprescindivel.
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ASSOCIAÇÃO DE PAINÉIS

a) Se conectarmos um painel a outro em PARALELO ) - (positivo com positivo e negativo com 

negativo), a cada painel adicionado, a tensão se mantém e as correntes se somam;

b) Se conectarmos um painel a outro em SÉRIE - (positivo de um painel com o negativo do outro), a 

cada painel adicionado a corrente se mantém e as tensões se somam.

Com estas propriedades, as associações nos permitem ter sistemas em tensões múltiplas: (Ex. 

12+12= 24V , 24+24= 48V, etc.), e da mesma forma os múltiplos de corrente.
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O controlador de carga é aplicado em sistemas com baterias. Defini-se pela tensão de operação dos
painéis fotovoltaicos e corrente resultante. A potencia deve superar à dos painéis ou à corrente de
consumo, aquela que for maior. Para adequar à capacidade exigida, é usual se dividir o sistema em
correntes menores através de barramentos, podendo ter um controlador para cada um deles.

Nos slides anteriores, o consumo diário representa 575 Watt/hora, e a geração é de 600 Wh; Se
dividirmos esse valor pela tensão do sistema , obtendo-se o valor de corrente que será necessário para
escolha do controlador.

Ex. Escolhemos um sistema que opere em 12V.

600 W ÷ 12 V = 50 Ampères

Caso a corrente total supere a capacidade do controlador de carga, temos que distribuir os

valores das cargas balanceando..

No exemplo, será necessário a divisão da carga em dois controladores de :

30A + 30A = 60A que será maior que os 50A.

PASSO 4

http://www.sunlab.com.br/Componentes_menu.htm
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CONTROLADORES DE CARGA

Controladores de carga, geralmente utilizados no sistema Off Grid, são os responsáveis por proteger 

as baterias controlando o seu processo de carga e descarga.

Desse modo ele consegue prolongar a vida útil das baterias garantindo, assim, uma eficiência 

maior no armazenamento da energia produzida.

Eles são totalmente necessários no sistema Off grid porque este sistema utiliza baterias para 

armazenar a energia, em vez de utilizar a rede pública de energia como é no caso de sistemas On

grid ou Grid Tie.

http://blog.minhacasasolar.com.br/qual-diferenca-sistemas-on-grid-off-grid/
http://blog.minhacasasolar.com.br/geradores-solares-economia-de-luz/
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PWM é a sigla para pulse width modulation que significa “modulação por largura de pulso”. Ele consegue 
manter uma bateria em sua carga máxima por meio de pulsos de tensão de alta frequência.
Com isso, este controlador consegue conferir o status da carga da bateria, e ajustar os pulsos enviados.
Este tipo é mais utilizado no mercado pois ele possui um preço menor que um controlador MPPT

CONTROLADORES DE CARGA PWM

https://www.minhacasasolar.com.br/controlador-de-carga/controlador-pwm


Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

CONTROLADORES DE CARGA MPPT

MPPT é a sigla para maximum power point tracking que significa “ponto rastreador de potência máxima”. 

Este tipo de controlador busca o ponto de máxima potência do módulo ou painel solar.

Isso faz com que ele aproveite o máximo da potência que o painel tem a oferecer. 

E também tem a capacidade de monitorar a produção da energia e reduzir as perdas do sistema.

Este tipo de controlador é mais caro que o anterior, mas promove uma eficiência maior que o controlador 

PWM.

https://www.minhacasasolar.com.br/controlador-de-carga/controlador-mppt
https://www.minhacasasolar.com.br/controlador-de-carga/controlador-mppt
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Caso o sistema funcionasse em 24 Volts:

600 W ÷ 24 V = 25 Ampères

Neste caso não seria necessário a divisão da potencia, e seria utilizado um controlador com capacidade de 30A.

Obs.: Não é recomendável instalar sistemas que trabalhem em alta corrente, exceto para aplicações específicas; 

Tais sistemas são exponencialmente mais caros, requerem muito mais cuidado e segurança. Balancear a carga, 

dividindo a potencia total em barramentos, é uma forma recomendada, segura e racional de instalação.

Existem vários tipos de controladores, para sua aplicação. Os modelos são:

- SLC : Em 12V ou 24V ou Auto (12/24V). Aplicável em sistema solar autônomos, em instalações compactas e 

simplificadas.

- LZP : Em 12V ou 24V. Aplicável em sistema solar autônomo, em instalações para iluminação ou similares; 

Possuem função fotossensora: - só liberam energia se for escuro, ou vice-versa.

- CCS: Em 12V ou 24V. Aplicável em sistema solar autônomo, em instalações mais complexas e monitoradas.

- CSH: Em 12V ou 24V. Para sistema solar e energia da rede (híbrido), em instalações de alta confiabilidade.
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Controlador de Carga SLC para
Sistemas OFF GRID

Compacto, eficaz, microcontrolador, PWM, trilho DIN, para 
sistemas em 12 ou 24 Volts.

Controlador de Carga
LZP para Sistemas OFF GRID

Possui fotossensor incorporado
Aplica-se a em equipamentos que se ligam automaticamente à 
noite. Para sistemas em 12 ou 24 Volts.

Aplica-se em sistemas solares Off-Grid, no controle e supervisão da carga e 
descarga das baterias, dos paineis solares e da carga de consumo.
Opera com baterias VRLA, LVD e GEL, de eletrólito ácido e as novas versões, 
com baterias LiFe PO4 .
Como parte central do sistema é para onde convergem as conexões do 
painel solar, baterias e da carga para consumo.
A versão LZP é aplicada onde a alimentação de energia deve ser ligada 
somente à noite, como nos casos de postes e iluminação noturna. Tem a 
mesma função de um fotossensor, só que muito mais preciso e opera pela 
intensidade da luz no painel solar.

Controle da carga com PWM e MPPT com 
compensação de temperatura

A recarga da bateria é controlada e ajustada 
automaticamente através do algoritmo de MPPT e 
trabalha a modularidade dos pulsos PWM.
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Com o total da corrente produzida pelo(s) painé(is), multiplique pelas horas medidas de insolação:

Os painéis produzem 50Ah em 12 Volts. Estão operando com 6 horas de insolação, assim teremos:

50 x 6 = 300 Ampères dia

Se tivéssemos uma bateria IDEAL, precisaríamos somente de 1 unidade de 300 Ah x 12 Volts. Como esse acumulador "ideal" 
não existe até o momento, temos que optar pelas tecnologias existentes, onde a escolha deve ter outros critérios a 
atender, entre eles:

a) A bateria deve receber a recarga de corrente dimensionada (ex.: 50 Amp. x hora ) sem se danificar.
b) Ter adicionado o limite de descarga que a bateria aceita. Baterias de descarga profunda VRLA, recomendam operar com 
ciclos de 50% de descarga. A LiFe permite até 80% de descarga.

Se optar por descarga de 50% então seu numero de baterias dobrará.
Supondo que a escolha seja de bateria VRLA, temos que ter 600 Ah em acumuladores.

Passo 5 - Bateria
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Supondo um banco de baterias com capacidade de 100 Ah cada:
300 Ah/dia ÷ 100 Ah = 3 (atendendo a 50%)

3 = 50% .'. 6 = 100%

Independente disso, quanto maior a quantidade ou capacidade das baterias, maior será a autonomia de seu sistema.

NÃO É RECOMENDÁVEL:
Instalar sistema solar com baterias automotivas. Estas não foram projetadas para a descarga típica e contínua de 
corrente As baterias automotivas tem uma curva de descarga diferenciada. Alta no inicio e com queda rápida depois. A 
resistência na recarga também é mais alta e a vida útil fica comprometida numa aplicação solar.
NUNCA INSTALE BATERIA em painel solar SEM O CONTROLADOR DE CARGA, sob o risco de perda da bateria e perigo de 
explosão ou incêndio.
É RECOMENDÁVEL:
Na instalação, o uso de dispositivos de proteção.
Trabalhe com baterias de ciclo profundo, com sistema de vasos selados onde o vapor é recuperado e recirculado no 
acumulador.
Baterias de LiFe PO4 são ótimas tecnologias e opção a ser considerada.
Sempre combine baterias da mesma marca e mesma capacidade.
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Características da tecnologia VRLA Características de Operação

As vantagens dessas baterias são:
No uso pratico as baterias sofrem redução de sua eficiência e durabilidade sempre 
que:

• Por serem seladas e reguladas por válvulas, tem baixíssima perda de água e por 
conseguinte são praticamente livres de manutenção;
•Sua construção permite descargas mais longas e sua vida útil maior do que as 
convencionais;
•Possuem filtros e dispositivos antichamas, que evitam explosão ou incêndio, com 
muito mais segurança e alta confiabilidade;
•A composição das ligas metálicas propiciam melhor condução de corrente e 
maior eficiência elétrica na carga e na descarga;
•Baixa resistência na recarga, permitindo uma a recuperação da carga em menor 
tempo;
•Temperatura de trabalho deve ser de acordo com o local a ser aplicada. No Brasil 
deve estar entre - 5º a + 50º C .
•Todas as baterias devem atender às NBR-14197 e NBR-14199

•Há aumento da temperatura (vide curva de influencia da temperatura abaixo).
•Exceder a profundidade de descarga (vide curva de ciclo de vida x profundidade 
descarga).
•Tensões ou correntes de recarga ou descarga acima do projetado.
•Descarga acima do limite ou permanecer sem recarga por longo período.
•Armazenamento incorreto: Ex.: ambiente exposto ao clima ou sem ventilação, etc...

http://www.sunlab.com.br/images/Curva bat 2.JPG
http://www.sunlab.com.br/images/Curva bat 9.JPG
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Como a energia proveniente dos painéis e baterias é em corrente direta ou contínua (CC) e muitos dos 

equipamentos que utilizamos são fabricados para corrente alternada (AC) temos os inversores para modificar a 

tensão de entrada (Ex.: 12 Volts) em tensões de saída: 110 ou 220 Volts e a corrente contínua em alternada 

(senoidal).

A aplicação esta na necessidade de alimentação de equipamentos que trabalham em AC através da energia 

solar. Há duas tecnologias características dos inversores, relacionados à qualidade de reprodução da senóide:

1) MODIFICADA: São inversores que geram uma forma de onda quadratica, tratada para se aproximar da 

senóide AC. Tem ótimo custo x beneficio e permite ser aplicada na maioria dos consumos, exceto motores e 

equipamentos indutivos não retificados na entrada.

2) PURA: Inversores com essa característica, podem ser utilizados para o suprimento de energia AC em 

qualquer sistema.

O inversor é definido pela tensão de entrada e deve corresponder ao do sistema solar e pela tensão de saída, 

devendo ainda ser mono, bi ou trifásico.

A potencia de um inversor deve superar a do maior consumo dos equipamentos, incluindo os picos*.

PASSO 6  - INVERSOR
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Painel Solar: Para não ocorrer danos tanto ao painel quanto aos equipamentos, recomendamos que os painéis
estejam cobertos com lona ou plástico preto durante a instalação. Sistemas simples com poucos painéis, não
geram corrente ou tensão suficientes para causar choque à pessoa, porém sistemas maiores e "ON-GRID"
só devem ser instalados por pessoal habilitado.

Controlador de Carga: Recomenda-se a instalação do controlador o mais próximo possível das baterias, evitando
perdas de energia. A instalação de baterias e controlador, sempre deve ocorrer em local à sombra e ventilado.
Os controladores fazem a compensação da recarga da bateria conforme a temperatura do ambiente e se
colocados ao Sol podem provocar leituras falsas. Todo cuidado deve ser tomado com possíveis inversões da
ligação entre os pólos negativo e positivo, para não queimar fusíveis ou os equipamentos.

DICAS

Fiação para o sistema solar

Utilize somente fiação de qualidade comprovada e dentro das normas da ABNT. Fios de baixa qualidade ou fora
de especificação irão comprometer o rendimento do sistema, provocando perda de energia, aquecimento e mal
contato. Veja na tabela abaixo a bitola de fio a ser utilizado aplicando-se a distância e a corrente de seu sistema.
Os dados são para fio flexível, singelo com perda máxima até 5% da tensão em 12 Vdc. Para sistemas em 24 Vdc
multiplique a distância por 2.
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Fiação para o sistema solar

Utilize somente fiação de qualidade comprovada e dentro das normas da ABNT. Fios de baixa qualidade ou fora
de especificação irão comprometer o rendimento do sistema, provocando perda de energia, aquecimento e mal
contato. Veja na tabela abaixo a bitola de fio a ser utilizado aplicando-se a distância e a corrente de seu sistema.
Os dados são para fio flexível, singelo com perda máxima até 5% da tensão em 12 Vdc. Para sistemas em 24 Vdc
multiplique a distância por 2.

TABELA DE ESPESSURA DE FIO PARA SISTEMA SOLAR A 12 Vdc

Bitola 

mm2
1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95

Ampères Distância em metros

1 32 51 81 130 205 325 517 652 822 1308 1650

2 16 26 40 64 102 163 259 326 411 654 825

4 8 13 20 33 51 81 129 163 205 327 412

6 5 8 14 22 34 54 86 109 137 218 275

8 4 6 10 16 26 41 65 82 103 164 206

10 3 5 8 13 20 33 52 65 82 131 165

15 2 3 5 8 14 22 34 43 55 87 110

20 - 2 4 6 10 16 26 33 41 65 83

25 - - 3 5 8 13 21 26 33 52 66

30 - - 2 4 7 11 17 22 27 44 55

35 - - - 3 6 9 15 19 23 37 47

40 - - - - 5 8 13 16 20 33 41

45 - - - - 4 7 11 14 18 29 37

50 - - - - 3 6 10 13 17 26 33
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Dimensionamento do Sistema fotovoltaico ON GRID

• Consideraremos o mês de 30 dias
• Cm = 250 kwh (média do consumo mensal)

O painel escolhido foi de Pnp = 330 w (pot. nominal do painel)
O painel pode ser escolhido conforme o espaço do local, qualidade do 
material, preço de mercado e eficiência energética. O fabricante do painel 
escolhido foi a Canadian Solar, conceituado fabricante de painéis.
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MÉDIA DE CONSUMO 
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Área:
AP = largura x altura
Ap = 992 x 1960
Ap = 1,94 m2

Rendimento:
ŋP = Pn / Ap x 1000 (radiação solar recebida pela Terra em 
w/m2)
ŋP = 0,1701

PASSO 1
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Para calcular o número de painéis que serão utilizados vamos usar a seguinte fórmula:

ED = ES x AP x ŋP x TD

onde: ED (Energia diária produzida)

Es (Energia Solar – irradiação local)

Ap (Área do painel)

ŋp (Rendimento do painel)

TD (Taxa de desempenho) ***

Considerando:

Es = 4,5 kwh/m² por dia ( RADIAÇÃO)

TD = 80 % (Já Considerando perdas do inversor)

Pnp = 330 w (pot. nominal do painel)

Cm = 250 kwh (média do consumo mensal)

Mês de 30 dias

PASSO 2
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ED = ES x AP x ŋP x TD
ED = 4,5 x 1,94 x 0,1701 x 0,80
ED = 1,18 kwh por dia

Cada painel por dia produzirá 1,18 kwh por dia. 
Sabendo que Cm é igual a 250 Kwh, basta dividir por 30 para sabermos a quantia 
consumida em um dia.

PORTANTO

Consumo diário: Cd = 250 / 30 = 8,33 Kwh por dia
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Assim, para saber o número de painéis utilizados fazemos:

Np = Cd / Ed

Np = 8,33 / 1,18 = 7,06 (por segurança deve ser colocado 8 painéis).
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Utilizando a lei de ohm, em toda associação em série a tensão se soma. Assim, no projeto 
do sistema fotovoltaico acima a tensão do painel escolhido é de Vm = 37,2 V, multiplicando-
se essa tensão pelo número de painéis que serão utilizados encontraremos a tensão de 
entrada do inversor.

Vm = 37,2 x 8 = 297,6 V

A média diária é de Md = 8,35 Kwh/dia, como o dia para geração de energia solar são 
consideradas apenas algumas horas, vamos dividir a média diária por 5.

Md = 8,35 / 5 = 1,67 Kwh

Eh = 1,67 Kwh (precisamos de um inversor com capacidade um pouco maior que essa 
energia Eh (energia gerada a cada hora para suprir a necessidade do sistema FV).

DESCOBRINDO O INVERSOR
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365
Potência ( por dia) 3600kWh 

= 9,86kWh

P(5hinsolação) =
E

=
9,86kWh 

= 1,973kW =1973W
t 5h

1

a)

b)

d)

e)

P P
fPf

fornecida P f

Pútil

0,15
= 13153,3W=

1973 
 p100  0,15 =

1973
c)  =

54

P( painel) = 1,536 = 54W

nº painéis =
1973

 37 painéis

Area(célula) = 0,01m 2  Area(total) = 3736 0,01 =13,32m 2
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OUTRO MÉTODO – ON GRID
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VAMOS CONSIDERAR

• TIPO DE PROPRIEDADE : RESIDENCIAL, RURAL OU COMERCIAL

• TIPO DE LIGAÇÃO:  MONOFÁSICO, BIFÁSICO OU TRIFÁSICO

ATENÇÃO

O TIPO DE LIGAÇÃO ESTÁ ATRELADO AO CUSTO MÍNIMO DE DISPONIBILIDADE QUE O 
CONSUMIDOR DEVRÁ PAGAR NA CONTA.

• MONOFÁSICO : 30KWh
• BIFÁSICO: 50KWh
• TRIFÁSICO: 100KWh
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PORTANTO

CONSUMO MÉDIO: 306,08KWh

LIGAÇÃO MONOFÁSICA: 30KWh

LOGO:

306,08 – 30 = 276,08 KWh / MÊS



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

ENERGIA geração =  276,08 / MÊS  

DIVIDIDO POR 30 DIAS SERÁ:

ENERGIA geração = 9,20 KWh / DIA
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Como descobrimos o nivel de insolação ?
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Como descobrimos o nivel de insolação ?
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Como descobrimos o nivel de insolação ?
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Como descobrimos o nivel de insolação ?



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

Vamos considerar



Realização:                                                                                                                  Apoio Institucional:  

9,20 KW h/ DIA

3,91 h/dia x 0,8

2,94 KWp



QUANTIDADE DE PAINÉIS

2,94 KW
11,09 unidades
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2,94 KWp



“ O segredo do sucesso é relativo ao tamanho do seu esforço. ”

OBRGADO  

professorandersonbrasil@gmail.com


