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RESUMO  

O presente trabalho focaliza a implantação do curso Energia Solar 

 

Sistemas 

Fotovoltaicos, no SENAI/PE, criado através da parceria com Würth Solergy, 

tendo como justificativa, à escassez de profissionais que atuem nesta área. 

Também sugerimos este tema como adicional ao conteúdo da unidade curricular 

Sistema de Energia dos cursos técnicos em Eletrotécnica, Eletrônica e 

Telecomunicações, por se tratar não apenas da preocupação mundial, como 

também, de estabelecer a tais cursos temas transversais como produção de 

energia, topologias das junções PN e a instalação de sistemas auto-sustentáveis 

para sistemas de telecomunicações.  A nossa região Nordeste, por se ter à 

presença do sol praticamente o ano inteiro, devido a sua posição geográfica, 

viabiliza o aproveitamento da energia solar de forma intensiva. O 

desenvolvimento dessa tecnologia, solar fotovoltaica, requer a reprodução 

ampliada e sustentada de um conjunto de atividades educacionais, pesquisas, 

normatização, projetos, programas, entre outras. Neste contexto, o SENAI/PE 

ampliou sua oferta de cursos na área elétrica para atender a demanda e 

acompanhar o avanço tecnológico, onde capacita profissionais que possam 

instalar e dar manutenção em sistemas fotovoltaicos. Seu maior campo de 

atuação poderá ser na zona rural onde as moradias ficam dispersas e longe da 

rede elétrica estabelecida.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Fontes Alternativas de Energia, 

Aprimoramento Profissional.    
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1. INTRODUÇÃO  

A principal motivação para a elaboração desta monografia se deu através 

de uma parceria firmada entre o SENAI/PE e a empresa alemã Würth Solergy. 

A primeira etapa, dessa parceria, se deu com a aquisição de 

equipamentos e instrumentos e a capacitação de um docente do SENAI, na 

Alemanha.  

Na segunda etapa ocorreu a multiplicação dessa capacitação, para os 

docentes da área elétrica, na Escola Técnica Senai de Areias, sendo realizado um 

treinamento de 60 horas com intuito de capacitar os profissionais em técnicas e 

aplicações de sistema solar fotovoltaico, nas quais às 10 horas finais foram 

ministradas pelo especialista da Wurth Solergy.    

Na terceira etapa foi elaborado um material didático para a implantação 

de um curso com duração de 40 horas, visando conhecer sistemas de energia 

solar fotovoltaicos, sua instalação e manutenção. Esta etapa foi a principal fonte 

de pesquisa para este trabalho na qual iremos comentar nos capítulos seguintes.       
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2. OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é a construção de um conjunto de métodos e 

didáticas que facilitem o aprendizado na manutenção e instalação de sistemas 

fotovoltaicos das quais identificamos: 

 

Capacitar pessoas com escolaridade mínima de 7ª série do ensino 

fundamental, com conhecimentos básicos em eletricidade, 

proporcionando condições para entender a tecnologia envolvida em 

sistemas Fotovoltaicos. 

 

Implementar os conhecimentos teóricos e práticos relacionados à 

unidade curricular Sistema de Energia, dos Cursos Técnicos em 

Eletrotécnica, Eletrônica e Telecomunicações do SENAI/PE. 

 

Construir um Portifólio a cerca de sistema fotovoltaico, como material 

de apoio didático pedagógico para o curso. 

 

Elaborar um quadro evidenciando sua construção, método e material 

utilizado na implantação de sistema fotovoltaico. 

 

Conhecer as especificações dos equipamentos, evidenciadas no 

sistema fotovoltaico. 

 

Discutir uma nova visão de produção de energia diferente dos 

sistemas convencionais.  
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3. MATERIAL DIDÁTICO (APOSTILA)   

O material didático de apoio foi elaborado, fundamentando-se em uma 

proposta de ensino voltada ao desenvolvimento de práticas, proporcionando ao 

aluno adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Requisitos básicos de acesso: 

 

- Apartir da 7a série do ensino fundamental 

 

- Apartir dos 17 anos, tendo em vista o risco que a profissionalização 

oferece. 

 

- Ter concluído o curso de Eletricista Instalador Predial, ou ter 

experiência comprovada na área elétrica.  

E de acordo com estes exigências mínimas foi elaborado o conteúdo 

formativo do Curso Energia Solar-Instalação de Sistemas Fotovoltaicos:  

1. Grandezas elétricas Básicas; 

2. Estudos dos condutores elétricos; 

3. Dimensionamento e Instalação de Cabos elétricos; 

4. Estudos de carga AC e DC; 

5. Estudos dos painéis Solares; 

6. Estudos dos Reguladores de Carga; 

7. Estudos Acumuladores de Energia (baterias); 

8. Estudos dos Inversores; 

9. Projeto e Instalação de Sistemas Solares; 

10. Manutenção técnica dos Sistemas Solares Fotovoltaicos; 

11. Sistemas Solares de Bombeamento; 

12. Manutenção Técnicas dos Sistemas Solares de Bombeamento; 

13. Noções de Segurança em eletricidade 
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Neste conteúdo destacamos quatro blocos que são: 

 
- Conhecimento Básico de Eletricidade; 

 

- Conhecimento de medição Elétrica, Condutores e Eletroduto; 

 

- Conhecimento de Equipamentos de Aplicação em Energia Solar; 

 

- Conhecimento de Segurança do trabalho (NR10)  

O número máximo de participantes é de dezesseis alunos por turma em 

sala de aula e nos laboratórios, trabalha-se com dois alunos por bancada didática, 

pois é uma preocupação do SENAI que se tenha essa quantidade, para poder 

prestar um serviço de qualidade e facilitar ao docente o acompanhamento do 

processo ensino-aprendizagem.  



              

PARTE II   
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1. Grandezas Elétricas.  

4.1.1 Tensão Elétrica  

Como se sabe, é necessária a existência de uma tensão elétrica para que 

seja possível o funcionamento de qualquer equipamento elétrico (lâmpadas, 

televisores, motores, computadores etc.). Sendo a força que movimenta os 

elétrons.  

A diferença de potencial, abreviada por ddp, é importantíssima nos 

estudos relacionados com a eletricidade e eletrônica. A palavra diferença implica 

sempre em comparação de um valor com outro. Assim, pode-se verificar a 

existência de diferença de potencial entre corpos eletrizados com cargas 

diferentes ou com o mesmo tipo de carga, conforme ilustrado na figura 6 a 

baixo. 

 

Figura 1 - Diferença de potencial entre corpos eletrizados 
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Tensão elétrica é uma grandeza que pode ser medida e que tem origem 

no desequilíbrio elétrico dos corpos.  

4.1.1.1 Unidade de Medida da Tensão  

 

Figura 2 - Símbolo do voltímetro  

A tensão entre dois pontos pode ser medida através de instrumento 

chamado Voltímetro. A unidade de medida de tensão é o Volt e o símbolo desta 

grandeza elétrica é V .  

Tabela 1 - Símbolos das Unidades do Volt. 
Denominação Símbolo Valor com relação ao Volt 

Megavolt MV 106 V ou 1.000.000V Múltiplos 
Quilovolt KV 103 V ou 1.000V 

Unidade Volt V 

 

Milivolt mV 10-3 V ou 0,001V Submúltiplos 
Microvolt V 10-6 V ou 0,000001V 

Fonte: Referência Bibliográfica 7  

Tabela 2 - Múltiplos e Submúltiplos do Volt. 
MÚLTIPLO VOLT SUBMÚTIPLO 

MV KV V mV V 
0,000.001 0,001 1 1.000 1.000.000 

Fonte: Referência Bibliográfica 7  
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4.2 Corrente Elétrica  

A corrente elétrica - Consiste em um movimento orientado de cargas, 

provocado pelo desequilíbrio elétrico (ddp) existente entre dois pontos, como 

mostrado na figura 8 abaixo.  

 

Figura 3 - Movimento da Corrente Elétrica  

4.2.1 Origem da Corrente Elétrica.  

A corrente elétrica é a forma pela qual os corpos eletrizados procuram 

restabelecer novamente o equilíbrio elétrico.  

4.2.2 Descargas Elétricas  

As descargas elétricas são fenômenos comuns na natureza. Os 

relâmpagos são exemplos característicos de descargas elétricas. 

O atrito contra o ar faz com que as nuvens fiquem altamente eletrizadas, 

adquirindo um potencial elevado (tensão muito alta). Quando duas nuvens com 
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potenciais elétricos diferentes se aproximam uma da outra, ocorre uma descarga 

elétrica (relâmpago) entre elas, como ilustrado na figura 9 abaixo.   

 

Figura 4 -  Descarga elétrica entre duas nuvens com potenciais diferentes.  

A descarga elétrica é o movimento de cargas elétricas orientadas entre 

dois pontos onde exista ddp. 

Durante a descarga, um grande número de cargas elétricas é transferido 

numa única direção para diminuir o desequilíbrio elétrico entre dois pontos, 

conforme a figura 10 mostra.   

 

Figura 5 - Movimento de cargas elétricas entre nuvens de diferentes potenciais.  

O deslocamento de cargas elétricas entre dois pontos onde existe uma 

ddp é denominado de corrente elétrica. 
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A partir da definição de corrente elétrica, pode-se concluir que o 

relâmpago é uma corrente elétrica que ocorre devido à tensão elétrica existente 

entre as nuvens. 

Durante o curto tempo de duração de um relâmpago, um grande número 

de cargas elétricas flui de uma nuvem para outra. Dependendo da grandeza do 

desequilíbrio elétrico entre as duas nuvens, a descarga (corrente elétrica) entre 

elas pode ter maior ou menor intensidade.  

4.2.3 Unidade de Medida da Corrente Elétrica  

A corrente é uma grandeza elétrica e seu instrumento é o Amperímetro. 

A unidade de medida é o Ampèr, e o símbolo desta grandeza elétrica é A .   

 

Figura 6 -  Símbolo do Amperímetro  

Uma intensidade de corrente de 1A significa que 6,25 x 1018 cargas 

elétricas passam em 1 segundo por um determinado ponto. 

A unidade de intensidade de corrente também tem múltiplos e 

submúltiplos conforme tabela abaixo.    
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Tabela 3 - Símbolo das Unidades do Ampèr  

Fonte: Referência Bibliográfica 7  

Tabela 4 -  Múltiplos e Submúltiplos do Ampèr 
MÚLTIPLO VOLT SUBMÚTIPLO 

MA KA A mA A 
0,000.001 0,001 1 1.000 1.000.000 

Fonte: Referência Bibliográfica 7  

4.3 Resistência Elétrica  

É oposição que um material apresenta à passagem da corrente elétrica, 

estabelecendo uma relação entre tensão e corrente (estes elementos devem esta 

em fase, ou seja, possuir a mesma variação em CA). 

Todos os dispositivos elétricos e eletrônicos apresentam uma certa 

oposição à passagem da corrente elétrica.  

4.3.1 Origem da Resistência Elétrica  

A resistência que os materiais apresentam à passagem da corrente 

elétrica tem origem na sua estrutura atômica.  

Denominação Símbolo Valor com relação ao 
Volt 

Megampére MA 106 A ou 1.000.000A Múltiplos 
Quiloampère KA 103 A ou 1.000A 

Unidade Ampère A 

 

Miliampère mA 10-3 A ou 0,001A Submúltiplos 
Microampère A 10-6 A ou 0,000001A 
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Para que a aplicação de uma DDP (Diferença de Potencial Elétrico) a um 

material origine uma corrente elétrica, é necessário que a estrutura deste material 

propicie a existência de cargas elétricas livres para movimentação. 

Quando um material propicia a existência de um grande número de 

cargas livres, a corrente elétrica flui com facilidade através do material, 

conforme ilustrado na figura 10 abaixo. Neste caso, a resistência elétrica destes 

materiais é pequena.  

  

Figura 7 - Movimento de cargas livres em um material de baixa resistência elétrica  

Por outro lado, nos materiais que propiciam a existência de um pequeno 

número de cargas livres, a corrente elétrica flui com dificuldade, como mostrado 

na figura 13 abaixo. A resistência elétrica destes materiais é grande.  

  

Figura 8 - Movimento de cargas livres em um material de elevada resistência elétrica   
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A resistência elétrica de um material depende da facilidade ou 

dificuldade com que este material libera cargas para a circulação.  

4.3.2 Unidade de Medida de Resistência Elétrica  

A resistência é uma grandeza elétrica e seu instrumento é o ohmímetro. 

A unidade de medida é o Ohm representado pelo símbolo , e o símbolo desta 

grandeza elétrica é . 

 

Figura 9 - Símbolo do Ohmímetro  

A unidade de medida da resistência elétrica tem múltiplos e 

submúltiplos. Entretanto, na prática, usam-se quase exclusivamente os múltiplos, 

que estão apresentados na tabela abaixo.  

Tabela 5 - Símbolos das Unidades do Ohm 
Denominação Símbolo Relação com a unidade 

Megohm M

 

106  ou 1.000.000 

 

Quilohm K

 

103  ou 1.000 

 

Ohm 

 

- 

Fonte: Referência Bibliográfica 5 
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Tabela 6 - Múltiplos do Ohm 

MÚLTIPLO OHM 

M

 

K

  

0,000.001 0,001 1 

Fonte: Referência Bibliográfica 5  

4.3.3 Leis de Ohms  

4.3.3.1 Primeira lei de Ohm  

A primeira Lei de Ohm estabelece que uma proporcionalidade entre a 

Tensão aplicada e a Corrente em elementos nos quais classifica-se de materiais 

Ôhmicos (materiais que seguem a esta propriedade), que estabelecem a relação 

em suma de quantos volts são necessários para a origem de 1A em determinado 

material Ôhmico. Expresso matematicamente da seguinte forma:  

I

U
R

  

Derivando a partir dela outras expressões:  

IRU                                    R

U
I
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Figura 10 - Resistor   

4.3.3.1.2 Triângulo das Deduções   

 

Figura 11 - Triângulo das Deduções  

4.3.3.1.3 Segunda Lei de Ohm  

A segunda Lei de Ohm estabelece, que em um condutor cilíndrico a 

resistência é diretamente proporcional ao comprimento (L) e ao tipo de material 

aplicado ( ) e inversamente proporcional a área (A). Estabelecendo que os 
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materiais possuem uma propriedade chamada de Resistividade que relaciona a 

quantos ohms é estabelecido por um material em um determinado volume. 

Tabela 7 - Resistividade 

Prata 0,016 

Cobre 0,017 

Ouro 0,023 

Alumínio 0,028 

Tungstênio 0,055 

Níquel-cromo 1,000 
Fonte: Referência Bibliográfica 6  

Obs: devida a sua resistividade baixa o cobre é condutor mais usado em 
instalações.  

Podemos expressar este lei da seguinte forma:  

A

l
RL

  

Onde:  

R = Resistência ( ) 

l = comprimento do Cabo (o comprimento deve ser considerado o dobro 

da distância) em m 

A = secção transversal do cabo (em mm²) 

 

- Resistência específica  de alguns metais( em  mm²/m)  
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4.3.4  RESISTOR  

Os resistores são componentes utilizados nos circuitos com a finalidade 

de limitar a corrente elétrica. A Figura 16 mostra alguns resistores.  

 

22 15W 22 50W

 

Figura 12 - Resistores  

Tabela 8 -  Código de Cores Completo para Resistores 
Cor Dígitos significativos Multiplicador Tolerância 

Preto 0 1  
Marrom 1 10  
Vermelho 2 100  

Laranja 3 1.000  
Amarelo 4 10.000  

Verde 5 100.000  

Azul 6 1.000.000  
Violeta 7 

  

Cinza 8 

  

Branco 9 

  

Ouro  0,1 5% 
Prata  0,01  10% 

Sem cor    20% 

Fonte: Referência Bibliográfica 7 
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Figura 13 - Código de cores  

4.3.4.1 Associação de resistores  

Resistências em paralelo  

Características: 

 

I = I1 + I2 

 

U = U1 = U2  

 

Figura 14 - Resistor em paralelo   
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Figura 15 - Resistor equivalente  

Resistências em série 

Características: It = I1 = I2     

U = U1 + U2 

Assim: 

21 UUU

 

U 

IRU 11 

Figura 16 - Resistores em série   

Conclui-se que:  

R x I = R1 x I + R2 x I + Rn x I.   

Requi = R1 + R2 + R3 + ... + Rn   

Figura 17 - Resistor equivalente 
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4.4 Potência, Energia e Carga Elétrica.  

Tabela 9 - Relação entre Energia, Potência e Carga 

Elemento Símbolo Unidade Palavra chave 

Potência ativa P Watt - W 

Horse Power  HP 

Cavalo Vapor-CV 

Taxa de variação de 

energia em função do 

tempo.  

Energia W KWh   Trabalho realizado. 

Carga Elétrica Q  Coulomb ou Ah  Q = n.e onde 
1810.6,1e C  

Fonte: Referência Bibliográfica 9  

4.4.1 Potência  

A Potência é razão direta da taxa de variação de energia produzida pelo 

deslocamento dos elétrons ( I ) em função do tempo, já este último o tempo de 

deslocamento é função da diferença de potencial (U), assim sumariamente 

concluir que: 

Sabendo que IRU

  

aplicamos em IUP

 

teremos          

RIP 2  

Sabendo que   I = U / R     aplicamos em IUP   teremos      P= U2 / 

R   

4.4.1.1 Unidade de Medida da Potência  

WATT  (W) 

Representado Por:  W 
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AVW

 
(em cargas resistivas ou impedância de fator nulo entre 

tensão e corrente) 

Outras Unidades 

1 HP = 746 W 

1 CV = 736 W  

4.4.1.2 Eficiência 

PS = Potência de Saída (output) 

PE = Potência de Entrada (input)   

Eficiência é a palavra chave do mundo moderno, pois a preocupação 

com a energia desperdiçada é um problema atual que tentamos combater.  

4.4.2 Energia  

A energia é encontrada de várias formas na natureza, porém para estudos 

de grandezas elétricas, toma-se como base à energia elétrica. Para ilustramos 

iremos aborda a nosso medidor de energia residencial, onde sua unidade é kWh.  

 

Figura 18 - Medidor de energia  

E = P . t 

Onde: 
E  Energia (Wh) 
 P - Potência (W) 
 t - tempo(h) 

Unidade 
 Wh-Watt-hora 

100
in

out

P

P

 

PS

 

PE
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4.4.3 Carga Elétrica  

A carga elétrica de um corpo é dada pela diferença  entre cargas dos elétrons e 

prótons existentes  neste corpo, tendo em vista que o processo de eletrização 

ocorre quando um corpo perde ou recebe elétrons, cuja a carga é de 1810.6,1  C.  

Onde:  

n Numero de elétrons envolvido no desequilíbrio 

e - carga elementar de um elétron=
18

10.6,1

     

4.5 Instrumentos de Medidas  

4.4.5.1 Multímetros  

O multímetro, também conhecido por multiteste, é um instrumento que 

tem a possibilidade de realizar medições não só de tensão, mas também de várias 

outras grandezas de natureza elétrica. O multímetro é o principal instrumento na 

bancada de quem trabalha com eletrônica e eletricidade. Esta importância é 

devida a sua simplicidade de operação, transporte e capacidade de possibilitar 

medições de diversas grandezas elétricas.  

4.5.1.2 Medição de Tensão CC e CA com o Multímetro  

Entre as grandezas elétricas que podem ser medidas com o multímetro 

está a tensão contínua e tensão alternada. Tendo em vista que o multímetro é um 

Unidades: C = Coulomb       Ah =Ampér - hora

 

enQ .
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instrumento múltiplo isto é, pode ser utilizado para diversos tipos de medição, os 

conhecimentos e procedimentos necessários para o seu uso correto serão 

apresentados por partes, iniciando-se pela medição de tensão contínua.  

 

Figura 19 - Painel de um multímetro     

A posição da Chave Seletora é determinar:  

4.5.2 Alicate Amperímetro  

O Alicate amperímetro é um instrumento que tem a possibilidade de 

realizar medições de corrente elétrica sem necessariamente cortar o condutor.  

O Alicate amperímetro é o principal instrumento de campo na medição 

de corrente. Esta importância é devida a sua simplicidade de operação, 

transporte e capacidade de possibilitar medições sem danificarmos a instalação. 

Um dos bornes é comum para qualquer tipo de 
medição com o instrumento. Este borne é 
indicado pela abreviatura COM

 

ou pelo sinal 
negativo ( ). Neste borne, conecta-se a ponta 
de prova preta, conforme ilustrado na Fig 19. 
O outro borne, que é indicado pela abreviatura 
DC ou pelo sinal (+), recebe a ponta de prova 
vermelha. 

   Tensão Contínua

 

Tensão Alternada

 

Obs:As posições da chave seletora destinadas à 
medição de tensão contínua são indicadas pelas 
abreviaturas DC V ou DC, em AC V ou AC 
para alternada. Deve-se sempre ter em mente 
que o valor indicado pela chave seletora é o 
máximo

 

que o instrumento pode medir

 

nesta 
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Na maioria dos casos os alicates amperímetros possuem algumas funções dos 

multímetros 

 

Figura 20 - Alicate Amperímetro  

A função da chave seletora é determinar: 

 

Que grandeza elétrica vai ser medida (por exemplo: corrente contínua 

ou corrente alternada). 

 

Qual o valor máximo que o instrumento pode medir nesta posição (por 

exemplo, 100A).  

4.6 DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES  

4.6.1 Condutores  

Condições gerais - Sistemas de energia solar devem somente utilizar 

condutores de cobre.  

Tipo de condutor - Existem basicamente dois tipos de condutores: 

rígidos e flexíveis.    



  

40

 
4.6.1.2 Condutor rígido  

É mais indicado para utilização na rede (110/220v). O condutor rígido 

não é recomendado para sistemas de corrente contínua (12 ou 24v), pois devido 

a baixa tensão temos normalmente uma corrente mais elevada do que em sistema 

AC 220V, e tenso vista a dificuldade de se trabalhar com condutores rígidos 

superdimensionadas, optando em se trabalhar com cabos. Alem de que em um 

sistema de 12 ou 24vcc, é difícil dar forma a um condutor rígido bem como 

efetuar a emenda aos condutores flexíveis das derivações.  

4.6.1.3 Condutor flexível  

O cabo flexível por ter tempere mole, ele molda bem as instalações, além 

de proporcionar um acabamento de menor esforço físico. È Importante não 

utilize condutor com seções mínimas, pois a perda de seção também representa 

perda de energia, e energia em um sistema fotovoltaico representa custo, 

lembrando que preferível gastar com condutores do que se gastar com placas 

fotovoltaicas. Observar o código de cores para fios e condutores utilizados 

internacionalmente em sistemas de corrente contínua: vermelho (+) pólo 

positivo; preto (-) pólo negativo.  

Exemplo: 

Condutores para Instalação 

Cabo Vermelho para positivo e cabo preto para negativo. 

Para 1 módulo recomenda-se: 

 

Fiação central até 30m usar 4mm; 

 

até 80m usar 6mm; 

 

até150m usar 10mm. 
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Para 2 a 6 módulos recomenda-se: 

 
Fiação central até 30m usar 6mm; 

 
até 80m usar 10mm; 

 

até 150m usar 10mm. 

Para fiação secundária recomenda-se: 

 

Fio 2,50mm (sempre fio vermelho positivo e fio preto negativo); 

 

Interruptores e tomadas (normal). 

Tipos mais utilizados de condutores em Sistemas fotovoltaico:  

  

Figura 21 -  Diferentes tipos de cabos Würth Solergy  

Tipos mais utilizados de seções condutoras em Sistemas fotovoltaicas: 

2x2,5mm² , 2x4mm² , 1x4mm² , 1x10mm², 1x16mm² , 1x35mm², 1x50mm²  
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4.6.1.4 Código de Cores para Identificação de Condutores em instalações 

Elétricas 

 

Figura 22 -  Normas de cores de condutores 

                                                        
4.6.2 Queda de Tensão Admissível  

4.6.2.1 Corrente Alternada   

Tabela 10 - Queda de Tensão em CA            

Fonte: Referência Bibliográfica 1 

Tipos Iluminação Outros 

A - Instalações em BT 

ligadas diretamente à rede 

de distribuição 

4% 4% 

B - Instalações em BT 

ligadas diretamente a 

subestações ou 

transformadores que 

alimentam em MT 

7% 7% 

C - Instalações que 

possuem fonte própria 

7% 7% 
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4.6.2.2 Corrente Contínua  

Para sistemas fotovoltaicos, sistemas de 12V e 24V, a máxima queda de 

tensão de um cabo não deveria ser maior que 0,7V.  

As tabelas a seguir podem ser usadas para dimensionar o comprimento 

de um cabo DC. Esta tabela é fundamenta na 2a

 

lei de Ohm, estabelecendo a 

distancia máxima para a menor resistência e por conseqüência uma menor perda 

de energia.  

Máximo comprimento do cabo DC 12V/24V/48V 

Para a máxima queda de tensão permitida de 0,7V 

Tabela 11 - Queda de Tensão em CC 
Área 2,5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 

Corrente           

2  24,5  39,2  58,8  98  156,8  
4  12,2  19,6  29,4  49  78,4  
6  8,2  13,1  19,6  32,7  52,3  
8  6,1  9,8  14,7  24,5  39,2  
10  4,9  7,8  11,8  19,6  31,4  
12  4,1  6,5  9,8  16,3  26,1  
14  3,5  5,6  8,4  14  22,4  
16  3,1  4,9  7,3  12,2  19,6  
18    4,4  6,5  10,9  17,4  
20    3,9  5,9  9,8  15,7  
22      5,3  8,9  14,3  
24      4,9  8,2  13,1  
26      4,5  7,5  12,1  
28        7  11,2  
30        6,5  10,5  
32        6,1  9,8  
34        5,8  9,2  
36        5,4  8,7  
38          8,3  
40          7,8  
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Tabela 11                                                                                           (Continuação) 
40          7,8  
42          7,5  
44          7,1  
46          6,8  
48          6,5  
50          6,3  

Fonte: Referência Bibliográfica 9 
Tabela 12 - Queda de Tensão em CC em 12V / 1% 

Comprimento Máximo do Fio (metros) 

Perda Percentual Máxima Permitida 1% 

Tensão Nominal do Sistema ( CC) 12 Volts 

Corrente Bitola do cabo (Seção em mm2) 

(Amps) 1.5

 

2.5 4.0 6.0 10 16 25 35 50 

0,5 8.1

 

13.5

 

21.5

 

32.3

 

53.8 86.1 134.5

 

188.3 269.1 

1 4.0

 

6.7 10.8

 

16.1

 

26.9 43.0 67.3 94.2 134.5 

2 2.0

 

3.4 5.4 8.1 13.5 21.5 33.6 47.1 67.3 

3 1.3

 

2.2 3.6 5.4 9.0 14.3 22.4 31.4 44.8 

4 1.0

 

1.7 2.7 4.0 6.7 10.8 16.8 23.5 33.6 

5 0.8

 

1.3 2.2 3.2 5.4 8.6 13.5 18.8 26.9 

6 0.7

 

1.1 1.8 2.7 4.5 7.2 11.2 15.7 22.4 

8 0.5

 

0.8 1.3 2.0 3.4 5.4 8.4 11.8 16.8 

10 0.4

 

0.7 1.1 1.6 2.7 4.3 6.7 9.4 13.5 

12 0.3

 

0.6 0.9 1.3 2.2 3.6 5.6 7.8 11.2 

14 0.3

 

0.5 0.8 1.2 1.9 3.1 4.8 6.7 9.6 

16  0.4 0.7 1.0 1.7 2.7 4.2 5.9 8.4 

18  0.4 0.6 0.9 1.5 2.4 3.7 5.2 7.5 

20  0.3 0.5 0.8 1.3 2.2 3.4 4.7 6.7 

25   0.4 0.6 1.1 1.7 2.7 3.8 5.4 

30    0.5 0.9 1.4 2.2 3.1 4.5 

35    0.5 0.8 1.2 1.9 2.7 3.8 

40     0.7 1.1 1.7 2.4 3.4 

45     0.6 1.0 1.5 2.1 3.0 
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Tabela 12 - Queda de Tensão em CC em 12V / 1%                   (continuação) 

50     0.5 0.9 1.3 1.9 2.7 

55      0.8 1.2 1.7 2.4 

60      0.7 1.1 1.6 2.2 

65      0.7 1.0 1.4 2.1 

70       0.9 1.3 1.9 

75       0.8 1.3 1.8 

80       0.8 1.2 1.7 

85        1.1 1.6 

90        1.0 1.5 

95        1.0 1.4 

100        0.9 1.3 

110        0.9 1.2 
Fonte: Referência Bibliográfica 3  

Tabela 13 - Queda de Tensão em CC 24V / 1% 

Comprimento Máximo do Fio (metros) 

Perda Percentual Máxima Permitida 1% 

Tensão Nominal do Sistema ( CC) 24 Volts 

Corrente Bitola do cabo (Seção em mm2) 

(Amps) 1.5 2.5 4.0 6.0 10 16 25 35 50 

0,5 16.1

 

26.9

 

43.0

 

64.6

 

107.6 172.2 269.1 376.7 538.1 

1 8.1 13.5

 

21.5

 

32.3

 

53.8 86.1 134.5 188.3 269.1 

2 4.0 6.7 10.8

 

16.1

 

26.9 43.0 67.3 94.2 134.5 

3 2.7 4.5 7.2 10.8

 

17.9 28.7 44.8 62.8 89.7 

4 2.0 3.4 5.4 8.1 13.5 21.5 33.6 47.1 67.3 

5 1.6 2.7 4.3 6.5 10.8 107.2 26.9 37.7 53.8 

6 1.3 2.2 3.6 5.4 9.0 14.3 22.4 31.4 44.8 

8 1.0 1.7 2.7 4.0 6.7 10.8 16.8 23.5 33.6 

10 0.8 1.3 2.2 3.2 5.4 8.6 13.5 18.8 26.9 

12 0.7 1.1 1.8 2.7 4.5 7.2 11.2 15.7 22.4 
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TABELA - 13 Queda de Tensão em CC 24V / 1%                          (continuação) 

14 0.6 1.0 1.5 2.3 3.8 6.1 9.6 13.5 19.2 

16  0.8 1.3 2.0 3.4 5.4 8.4 11.8 16.8 

18  0.7 1.2 1.8 3.0 4.8 7.5 10.5 14.9 

20  0.7 1.1 1.6 2.7 4.3 6.7 9.4 13.5 

25   0.9 1.3 2.2 3.4 5.4 7.5 10.8 

30    1.1 1.8 2.9 4.5 6.3 9.0 

35    0.9 1.5 2.5 3.8 5.4 7.7 

40     1.3 2.2 3.4 4.7 6.7 

45     1.2 1.9 3.0 4.2 6.0 

50     1.1 1.7 2.7 3.8 5.4 

55      1.6 2.4 3.4 4.9 

60      1.4 2.2 3.1 4.5 

65      1.3 2.1 2.9 4.1 

70       1.9 2.7 3.8 

75       1.8 2.5 3.6 

80       1.7 2.4 3.4 

85       1.6 2.2 3.2 

90        2.1 3.0 

95        2.0 2.8 

100        1.9 2.7 

110        1.7 2.4 
Fonte: Referência Bibliográfica 3   

Tabela 14 - Queda de Tensão em CC 48V / 1% 

Comprimento Máximo do Fio (metros) 

Perda Percentual Máxima Permitida 1% 

Tensão Nominal do Sistema ( CC) 48 Volts 

Corrente Bitola do cabo (Seção em mm2) 

(Amps) 1.5 2.5 4.0 6.0 10 16 25 35 50 

0,5 32.3

 

53.8 86.1 129.1 215.2 344.4 538.1 753.4

 

1076.1 
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Tabela 14 Queda de Tensão em CC 48V / 1%                                   (continuação) 

1 16.1

 
26.9 43.0 64.6 107.6 172.2 269.1 376.7

 
538.1 

2 8.1 13.5 21.5 32.3 53.8 86.1 134.5 188.3

 

269.1 

3 5.4 9.0 14.3 21.5 35.9 57.4 86.7 125.6

 

179.4 

4 4.0 6.7 10.8 16.1 26.9 43.0 67.3 94.2 134.5 

5 3.2 5.4 8.6 12.9 21.5 34.4 53.8 75.3 107.6 

6 2.7 4.5 7.2 10.8 17.9 28.7 44.8 62.8 89.7 

8 2.0 3.4 5.4 8.1 13.5 21.5 33.6 47.1 67.3 

10 1.6 2.7 4.3 6.5 10.8 17.2 26.9 37.7 53.8 

12 1.3 2.2 3.6 5.4 9.0 14.3 22.4 31.4 44.8 

14 1.2 1.9 3.1 4.6 7.7 12.3 19.2 26.9 38.4 

16  1.7 2.7 4.0 6.7 10.8 16.8 23.5 33.6 

18  1.5 2.4 3.6 6.0 9.6 14.9 20.9 29.9 

20  1.3 2.2 3.2 5.4 8.6 13.5 18.8 26.9 

25   1.7 2.6 4.3 6.9 10.8 15.1 21.5 

30    2.2 3.6 5.7 9.0 12.6 17.9 

35    1.8 3.1 4.9 7.7 10.8 15.4 

40     2.7 4.3 6.7 9.4 13.5 

45     2.4 3.8 6.0 8.4 12.0 

50     2.2 3.4 5.4 7.5 10.8 

55      3.1 4.9 6.8 9.8 

60      2.9 4.5 6.3 9.0 

65      2.6 4.1 5.8 8.3 

70       3.8 5.4 7.7 

75       3.6 5.0 7.2 

80       3.4 4.7 6.7 

85       3.2 4.4 6.3 

90        4.2 6.0 

95        4.0 5.7 

100        3.8 5.4 

110        3.4 4.9 

Fonte: Referência Bibliográfica 3 
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Tabela 15 - Queda de Tensão em CC 12V / 3% 

Comprimento Máximo do Fio (metros) 

Perda Percentual Máxima Permitida 3% 

Tensão Nominal do Sistema ( CC) 12 Volts 

Corrente Bitola do cabo (Seção em mm2) 

(Amps) 1.5 2.5 4.0 6.0 10 16 25 35 50 

0,5 24.2

 

40.4

 

64.6

 

96.9

 

161.4 258.3

 

403.6 565.0 807.2 

1 12.2

 

20.2

 

32.3

 

48.4

 

80.7 129.1

 

201.8 282.5 403.6 

2 6.1 10.1

 

16.1

 

24.2

 

40.4 64.6 100.9 141.3 201.8 

3 4.0 6.7 10.8

 

16.1

 

26.9 43.0 67.3 94.2 134.5 

4 3.0 5.0 8.1 12.1

 

20.2 32.3 50.4 70.6 100.9 

5 2.4 4.0 6.5 9.7 16.1 25.8 40.4 56.5 80.7 

6 2.0 3.4 5.4 8.1 13.5 21.5 33.6 47.1 67.3 

8 1.5 2.5 4.0 6.1 10.1 16.1 25.2 35.3 50.4 

10 1.2 2.0 3.2 4.8 8.1 12.9 20.2 28.3 40.4 

12 1.0 1.7 2.7 4.0 6.7 10.8 16.8 23.5 33.6 

14 0.9 1.4 2.3 3.5 5.8 9.2 14.4 20.2 28.8 

16  1.3 2.0 3.0 5.0 8.1 12.6 17.7 25.2 

18  1.1 1.8 2.7 4.5 7.2 11.2 15.7 22.4 

20  1.0 1.6 2.4 4.0 6.5 10.1 14.1 20.2 

25   1.3 1.9 3.2 5.2 8.1 11.3 16.1 

30    1.6 2.7 4.3 6.7 9.4 13.5 

35    1.4 2.3 3.7 5.8 8.1 11.5 

40     2.0 3.2 5.0 7.1 10.1 

45     1.8 2.9 4.5 6.3 9.0 

50     1.6 2.6 4.0 5.7 8.1 

55      2.3 3.7 5.1 7.3 

60      2.2 3.4 4.7 6.7 

65      2.0 3.1 4.3 6.2 
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Tabela 15 Queda de Tensão em CC 12V / 3%                                         (continuação) 

70       2.9 4.0 5.8 

75       2.7 3.8 5.4 

80       2.5 3.5 5.0 

85       2.4 3.3 4.7 

90        3.1 4.5 

95        3.0 4.2 

100        2.8 4.0 

110        2.6 3.7 
Fonte: Referência Bibliográfica 3  

Tabela 16 - Queda de Tensão em CC 24V / 3% 

Comprimento Máximo do Fio (metros) 

Perda Percentual Máxima Permitida 3% 

Tensão Nominal do Sistema ( CC) 24 Volts 

Corrente Bitola do cabo (Seção em mm2) 

(Amps) 1.5 2.5 4.0 6.0 10 16 25 35 50 

0,5 48.4

 

80.7

 

129.1 193.7 322.9 516.6 807.2 1130.0 1614.3 

1 24.2

 

40.4

 

64.6 96.9 161.4 258.3 403.6 565.0 807.2 

2 12.1

 

20.2

 

32.3 48.4 80.7 129.1 201.8 282.5 403.6 

3 8.1 13.5

 

21.5 32.3 53.8 86.1 134.5 188.3 269.1 

4 6.1 10.1

 

16.1 24.2 40.4 64.6 100.9 141.3 201.8 

5 4.8 8.1 12.9 19.4 32.3 51.7 80.7 113.0 161.4 

6 4.0 6.7 10.8 16.1 26.9 43.0 67.3 94.2 134.5 

8 3.0 5.0 8.1 12.1 20.2 32.3 50.4 70.6 100.9 

10 2.4 4.0 6.5 9.7 16.1 25.8 40.4 56.5 80.7 

12 2.0 3.4 5.4 8.1 13.5 21.5 33.6 47.1 67.3 

14 1.7 2.9 4.6 6.9 11.5 18.4 28.8 40.4 57.7 

16  2.5 4.0 6.1 10.1 16.1 25.2 35.3 50.4 

18  2.2 3.6 5.4 9.0 14.3 22.4 31.4 44.8 

20  2.0 3.2 4.8 8.1 12.9 20.2 28.3 40.4 
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Tabela 16 Queda de Tensão em CC 24V / 3%                                              (continuação) 

25   2.6 3.9 6.5 10.3 16.1 22.6 32.3 

30    3.2 5.4 8.6 13.5 18.8 26.9 

35    2.8 4.6 7.4 11.5 16.1 23.1 

40     4.0 6.5 10.1 14.1 20.2 

45     3.6 5.7 9.0 12.6 17.9 

50     3.2 5.2 8.1 11.3 16.1 

55      4.7 7.3 10.3 14.7 

60      4.3 6.7 9.4 13.5 

65      4.0 6.2 8.7 12.4 

70       5.8 8.1 11.5 

75       5.4 7.5 10.8 

80       5.0 7.1 10.1 

85       4.7 6.6 9.5 

90        6.3 9.0 

95        5.9 8.5 

100        5.7 8.1 

110        5.1 7.3 
Fonte: Referência Bibliográfica 3  

Tabela 17 - Queda de Tensão em CC 48V / 3% 

Comprimento Máximo do Fio (metros) 

Perda Percentual Máxima Permitida 3% 

Tensão Nominal do Sistema ( CC) 48 Volts 

Corrente Bitola do cabo (Seção em mm2) 

(Amps) 1.5 2.5 4.0 6.0 10 16 25 35 50 

0,5 96.9

 

161.4 258.3 387.4 645.7 1033.2 1614.3 2260.1 3228.7

 

1 48.4

 

80.7 129.1 193.7 322.9 516.6 807.2 1130.0 1614.3

 

2 24.2

 

40.4 64.6 96.9 161.4 258.3 403.6 565.0 807.2 

3 16.1

 

26.9 43.0 64.6 107.6 172.2 269.1 376.7 538.1 

4 12.1

 

20.2 32.3 48.4 80.7 129.1 201.8 282.5 403.6 



  

51

 
Tabela 17 - Queda de Tensão em CC 48V / 3%                                          (continuação) 

5 9.7 16.1 25.8 38.7 64.6 103.3 161.4 226.0 322.9 

6 8.1 13.5 21.5 32.3 53.8 86.1 134.5 188.3 269.1 

8 6.1 10.1 16.1 24.2 40.4 64.6 100.9 141.3 201.8 

10 4.8 8.1 12.9 19.4 32.3 51.7 80.7 113.0 161.4 

12 4.0 6.7 10.8 16.1 26.9 43.0 67.3 94.2 134.5 

14 3.5 5.8 9.2 13.8 23.1 36.9 57.7 80.7 115.3 

16  5.0 8.1 12.1 20.2 32.3 50.4 70.6 100.9 

18  4.5 7.2 10.8 17.9 28.7 44.8 62.8 89.7 

20  4.0 6.5 9.7 16.1 25.8 40.4 56.5 80.7 

25   5.2 7.7 12.9 20.7 32.3 45.2 64.6 

30    6.5 10.8 17.2 26.9 37.7 53.8 

35    5.5 9.2 14.8 23.1 32.3 46.1 

40     8.1 12.9 20.2 28.3 40.4 

45     7.2 11.5 17.9 25.1 35.9 

50     6.5 10.3 16.1 22.6 32.3 

55      9.4 14.7 20.5 29.4 

60      8.6 13.5 18.8 26.9 

65      7.9 12.4 17.4 24.8 

70       11.5 16.1 23.1 

75       10.8 15.1 21.5 

80       10.1 14.1 20.2 

85       9.5 13.3 19.0 

90        12.6 17.9 

95        11.9 17.0 

100        11.3 16.1 

110        10.3 14.7 

Fonte: Referência Bibliográfica 3 
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4.7 Sol  

Antes de darmos prosseguimento ao nosso assunto sobre Energia solar 

para sistemas fotovoltaicos, vamos falar um pouco sobre essa gigantesca fonte 

de energia que é o Sol.  

 

Figura 23 - Sol Nascente  

 

Figura 24 - Pôr-do-Sol  

O Sol é a única estrela do sistema solar e pode ser considerada uma fonte 

inesgotável de energia, uma vez que a minúscula parcela de radiação emitida por 

ele, que atinge a Terra, corresponde aproximadamente ao que seria gerado em 

dez bilhões de hidrelétricas do porte de Itaipu, operando em carga máxima. Para 

se ter idéia, em apenas uma hora, ele fornece à Terra uma quantidade de energia 
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superior ao que aqui se consome durante um ano inteiro. Além disso, trata-se de 

uma energia gratuita, renovável e não poluente. O Sol possui um diâmetro 

equatorial da ordem de 1 milhão 400 mil km, e está a uma distância média da 

Terra de 150 milhões de km. Segundo resultados de pesquisa recente, estima-se 

que o sol existe há aproximadamente 4 bilhões 500 mil de anos, e, segundo os 

resultados, também, destes estudos, estima-se que o sol, atualmente, encontra-se 

na metade de sua vida, ou seja, ele deverá brilhar por 4 bilhões 500 mil de anos. 

A temperatura do sol, na sua superfície, é de aproximadamente 6.000° C, 

e, em seu núcleo, a temperatura atinge a marca de 20.000.000°C. 

Ele é composto pelos mesmos elementos químicos encontrados aqui na 

Terra, apenas em quantidades diferentes. Aproximadamente, 71% da sua massa 

são constituídas por átomos de Hidrogênio, 26,5% por Hélio e, 2,5% de outros 

elementos. Ao todo são mais de 70 elementos químicos presentes no interior do 

sol.  

Por meio de processo de fusão nuclear, ocorre a transformação de 

átomos de Hidrogênio em Hélio e, nessa transformação, ocorrem as emissões de 

energia em todas os comprimentos de onda do espectro eletromagnéticas.  

A figura 3 abaixo ilustra um sol mostrado em corte. Como pode ser 

observado, ao centro, encontram-se o núcleo solar, com um raio de 

aproximadamente 35 mil km, que é o local onde ocorrem as fusões nucleares, 

transformando o hidrogênio em Hélio. É nesta região acontece a liberação de 

energia solar, proporcionando a temperatura atingir até 20 milhões de graus 

centígrados. A redor do núcleo, existe uma zona com aproximadamente 305 mil 

de espessura, na qual a energia se propaga por radiação. E mais perto da 

superfície há uma outra região com uma espessura de aproximadamente 10 mil 

km, na qual a energia se propaga por convecção. Externamente, encontra-se a 

fotosfera, que correspondem à superfície solar, granulada e com manchas, que é 

o que vemos do sol. 
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Figura 25  Representação esquemática e simplificada da anatomia do Sol    

Observando a figura 4 abaixo se verifica que, em escala global, o 

potencial de energia solar de uma determinada região é determinado, 

principalmente, em função da sua localização no Globo Terrestre. As regiões 

localizadas acima do Círculo Polar Ártico e abaixo do Círculo Polar Antártico 

podem ser consideradas de baixo potencial de energia solar. As regiões 

localizadas entre os círculos polares e os trópicos podem ser consideradas como 

de médio potencial de energia solar. E as regiões localizadas entre as linhas 

tropicais podem ser consideradas de alto potencial de energia solar.   
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Figura 26 - Potencialidade de utilização de energia solar no planeta Terra  

O Brasil, como mostra a figura 5 abaixo, é um país que possui a grande 

maioria do seu território localizada na região considerada de alto potencial de 

energia solar. Esta condição é tão favorável ao aproveitamento de energia solar, 

em praticamente todas as regiões do Brasil, que o coloca em segundo lugar, em 

escala mundial, quando se considera a potencialidade de um país no 

aproveitamento de energia solar. 

 

Figura 27 - Mapa dos potenciais de energia 
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Portanto, pode-se considerar que, em qualquer localidade do nosso país, 

é possível instalar sistemas de captação de energia solar, para aproveitamento 

diverso.  

4.7.1 Vantagens e Restrições Atribuídas à Energia Solar.  

a) A energia solar é abundante e gratuita, devendo por isso ser 

aproveitada. Nos EUA, como na Europa, o desenvolvimento subsidiado da 

Energia Solar está trazendo a um número crescente de pessoas a certeza de que 

há uma saída econômica e consciente para a questão energética através da auto-

suficiência e independência proporcionadas por esta tecnologia. Graças à 

exploração da demanda, verificada nos últimos anos, existem nesses países 

diversas organizações, grupos de usuários e especializadas em geração 

independentes de energia.  

b) Energia Solar é aplicável em quaisquer circunstâncias. Como fonte 

térmica, ela pode ser utilizada no aquecimento de água para uso residencial, em 

geral; para uso industrial; no aquecimento de ar para ser utilizado na secagem de 

produtos agrícolas; e no aquecimento de ambientes, de modo geral. Como fonte 

de energia elétrica, ela pode ser aplicada em diversas situações, como:  

 

Uso residencial; 

 

Repetidoras remotas de rádio e TV; 

 

Camping, motor-homem e barcos de passeio; 

 

Dessalinização de água; 

 

Iluminação pública; 

 

Sinalização marítima; 

 

Abastecimento de campos avançados, militares e científicos. 
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Tudo isso pode ser alcançado, graças à sua grande disponibilidade e a 

modularidade, portabilidade e simplicidade de instalação dos sistemas de 

captação e de conversão.  

c) É uma energia limpa, pois a geração, a captação, a transformação e o 

aproveitamento não envolvem nenhum tipo de poluição. Portanto, a energia 

solar, diferente do que acontece com outras formas de energia, é limpa, não 

apresentando nenhum tipo de poluição ao meio ambiente.  

d) Simples instalação: os sistemas solares para a captação da energia 

solar, bem como os demais equipamentos utilizados, são facilmente instalados, 

não necessitando, portanto, de assistência técnica especializada;  

e) Manutenção mínima: os módulos solares não sofrem nenhum tipo de 

desgaste, nem consomem matéria-prima, no processo de captação e de 

transformação da energia solar. Por isso, a manutenção se restringe apenas à 

realização de limpeza, quando houve incrustações de matéria (poeira, folhas 

secas, mofos) que possam afetar a transparência do vidro dos módulos e a 

sensibilidade do mesmo;  

f) Vida útil prolongada: não se pode ainda definir, com exatidão, qual é a 

durabilidade média dos sistemas solares para captação de energia solar, para as 

condições brasileiras. O que existe, de fato, são sistemas solares instalados há 

mais de 25 anos, em perfeitas condições de funcionamento. Este fato nos dá total 

segurança em dizer que a vida útil desses sistemas é superior a 25 anos.  

g) O Sol brilha para todos! Fazendo jus a esse ditado, praticamente 

todas as pessoas poderão usufruir da energia solar. Apenas as regiões geladas do 
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globo, que se encontram além dos círculos polares, têm restrições quanto ao uso 

da energia solar;  

h) A instalação de cada metro quadrado de coletor solar, em média, evita 

a inundação de 56m2 de Terras férteis com novas hidrelétricas, ou permitem 

economizar aproximadamente 55 kg de gás de cozinha por ano, ou permitem 

economizar 66 litros de óleo diesel por ano, ou ainda, proporciona uma 

economia em torno de 215 kg de lenha por ano;  

i) Custo reduzido com energia elétrica; o consumo solar é gratuito. 

Assim, os investimentos para a instalação do sistema, que poderão parecer 

elevados, são distribuídos ao logo de vários anos, correspondendo a um 

baixíssimo custo mensal de energia;  

Como restrição, podemos apontar a diminuição ou ausência de radiação 

solar direta, em dias nublados e chuvosos. Por isso, no caso de sistemas solares 

para fornecimento de eletricidade, será necessário dimensionar um conjunto de 

baterias capaz de armazenar a energia elétrica necessária para ser utilizada 

nessas ocasiões. Já no caso de sistemas solares para aquecimento (de água, por 

exemplo), será necessário equipar o sistema com uma fonte de aquecimento 

(elétrico, por exemplo), que permitirá realizar o aquecimento da água, em dias 

nublados, e chuvosos.       
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Tabela 18 - Inclinação do Painel Fotovoltaico 

Fonte: Referência Bibliográfica 5   

*Os valores apresentados entre parênteses, relativos a outras localidades 

nos estados, foram incluídos como informação adicional e indicam que as 

inclinações podem variar bastante mesmo dentro de um dado estado.    

Inclinação do Painel Fotovoltaico 

Estado 
Latitude da Capital 

(Graus) 
Inclinação do Painel 

(Graus)* 
Acre 10.0 10 

Alagoas 9.7 30 (35) 
Amapá 0.0 10 

Amazonas 3.1 10 
Bahia 13.0 35 (25) 
Ceará 3.7 10 

Distrito Federal 15.8 10 
Espírito Santo 20.3 20 

Goiás 16.7 10 
Maranhão 2.5 10 

Mato Grosso 15.6 25 
Mato Grosso do Sul 20.4 35 

Minas Gerais 20.0 15 
Pará 1.4 10 

Paraíba 7.1 15 (10) 
Paraná 25.4 40 

Pernambuco 8.0 25 (20) 
Piauí 5.1 10 

Rio de Janeiro 22.9 40 (30) 
Rio Grande do Norte 5.8 20 (10) 
Rio Grande do Sul 30.0 50 

Rondônia 8.8 10 
Roraima 2.8 15 

Santa Catarina 27.6 40 (35) 
São Paulo 23.5 30 (25) 
Sergipe 10.9 25 

Tocantins 10.2 10 
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4.8 Estrutura e Princípio de Funcionamento de Uma Célula Solar  

4.8.1 Efeito Fotovoltaico  

Os módulos são compostos de células solares de silício. Elas são 

semicondutoras de eletricidade porque o silício é um material com 

características intermediárias entre um condutor e um isolante. O silício 

apresenta-se normalmente como areia. Através de métodos adequados obtém-se 

o silício em forma pura. O cristal de silício puro não possui elétrons livres e, 

portanto, é um mal condutor elétrico. Para alterar isto se acrescentam 

porcentagens de outros elementos. Este processo denomina-se dopagem. 

Mediante a dopagem do silício com o fósforo obtém-se um material com 

elétrons livres ou materiais com portadores de carga negativa (silício tipo N). 

Realizando o mesmo processo, mas acrescentando Boro ao invés de fósforo, 

obtém-se um material com características inversas, ou seja, déficit de elétrons ou 

material com cargas positivas livres (silício tipo P). Cada célula solar compõe-se 

de uma camada fina de material tipo N e outra com maior espessura de material 

tipo P, Figuras abaixo, separadamente, ambas as capas são eletricamente neutras. 

Mas, ao serem unidas, exatamente na união P-N, gera-se um campo elétrico 

devido aos elétrons do silício tipo N que ocupam os vazios da estrutura do silício 

tipo P. 

 

Figura 28 - Diodo 
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Ao incidir a luz sobre a célula fotovoltaica, os fótons que a integram 

chocam-se com os elétrons da estrutura do silício dando-lhes energia e 

transformando-os em condutores. Devido ao campo elétrico gerado na união P-

N, os elétrons são orientados e fluem da camada "P" para a camada "N". Por 

meio de um condutor externo, conecta-se a camada negativa à positiva. Gera-se 

assim, um fluxo de elétrons (corrente elétrica) na conexão. Enquanto a luz 

continue a incidir na célula, o fluxo de elétrons manter-se-á. A intensidade da 

corrente gerada variará proporcionalmente conforme a intensidade da luz 

incidente. 

Cada módulo fotovoltaico é formado por uma determinada quantidade de 

células conectadas em série. Como se viu anteriormente, ao unir-se à camada 

negativa de uma célula com a positiva da seguinte, os elétrons fluem através dos 

condutores de uma célula para a outra. Este fluxo repete-se até chegar à última 

célula do módulo, da qual fluem para o acumulador ou a bateria. Cada elétron 

que abandona o módulo é substituído por outro que regressa do acumulador ou 

da bateria. O cabo da interconexão entre módulo e bateria contém o fluxo, de 

modo que quando um elétron abandona a última célula do módulo e encaminha-

se para a bateria outro elétron entra na primeira célula a partir da bateria. É por 

isso que se considera inesgotável um dispositivo fotovoltaico. Produz energia 

elétrica em resposta à energia luminosa que entra no mesmo. Deve-se esclarecer 

que uma célula fotovoltaica não pode armazenar energia elétrica.   

4.8.1.2 Tipos de Células:   

Existem três tipos de células, conforme o método de fabricação.  

 

Silício monocristalino: 

Estas células obtém-se a partir de barras cilíndricas de silício 

monocristalino produzidas em fornos especiais. As células são obtidas 
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por corte das barras em forma de pastilhas quadradas finas (0,4-0,5 mm 

de espessura). A sua eficiência na conversão de luz solar em eletricidade 

é entre 15-18%, alta eficiência seu aspecto visual e tonalidade de cor 

preta.  

 

Silício policristinalino:  

Estas células são produzidas a partir de blocos de silício obtidos por 

fusão de bocados de silício puro em moldes especiais. Uma vez nos 

moldes, o silício arrefece lentamente e solidifica-se. Neste processo, os 

átomos não se organizam num único cristal. Forma-se uma estrutura 

policristalina com superfícies de separação entre os cristais. Sua 

eficiência na conversão de luz solar em eletricidade é ligeiramente 

menor do que nas de silício monocristalino, chegando a eficiência de 13- 

15 %. Sua característica visual é de uma estrutura cristalina cor azul.  

 

Silício amorfo: 

Estas células são obtidas por meio da deposição de camadas muito finas 

de silício sobre superfícies de vidro ou metal. Sua eficiência na 

conversão de luz solar em eletricidade varia entre 5% e 8%, são mais 

baratas, mas perdem potência após 5-10 anos, visualmente se 

assemelham a CIS, porém se amolda a qualquer superfície devido a sua 

flexibilidade.  

 

CIS: 

Esta célula é constituída de cobre/índio/diselenídio, processo de 

fabricação, mas barato na produção em larga escala, porém de baixa 

eficiência, e que no futuro pode ser bastante explorado.    
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Figura 29 - Célula Solar em Detalhe  

O módulo fotovoltaico é composto por células individuais conectadas em 

série. Este tipo de conexão permite adicionar tensões. A tensão nominal do 

módulo será igual ao produto do número de células que o compõem pela tensão 

de cada célula (aprox. 0,5 volts). Geralmente produzem-se módulos formados 

por 30, 32, 33 e 36 células em série, conforme a aplicação requerida.   

Procuram-se dar ao módulo, rigidez na sua estrutura, isolamento elétrico 

e resistência aos fatores climáticos. Por isso, as células conectadas em série são 

encapsuladas num plástico elástico (Etilvinilacelato) que faz também o papel de 

isolante elétrico, um vidro temperado com baixo conteúdo de ferro, na face 

voltada para o sol, e uma lâmina plástico multicamada (Poliéster) na face 

Eletrodo 
Positivo 

Eletrodo 
Negativo 

Silício tipo N
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posterior. Em alguns casos o vidro é substituído por uma lâmina de material 

plástico transparente.  

O módulo tem uma moldura composta de alumínio ou poliuretano e 

caixas de conexões, às quais, chegam os terminais positivo e negativo da série 

de células. Nos bornes das caixas conectam-se os cabos que ligam o módulo ao 

sistema.   

4.8.1.2.1 Etapas do Processo de Fabricação do Módulo  

 

Ensaio elétrico e classificação das células. 

 

Interconexão elétrica das células. 

 

Montagem do conjunto. Colocação das células soldadas entre camadas 

de plástico encapsulante e lâminas de vidro e plástico. 

 

Laminação do módulo. O conjunto é processado numa máquina semi-

automática a alto vácuo que, por um processo de aquecimento e pressão 

mecânica, conforme o laminado.  

 

Curagem. O laminado processa-se num forno com temperatura 

controlada no qual completa-se a polimerização do plástico encapsulante 

e alcança-se a adesão perfeita dos diferentes componentes. O conjunto, 

depois da curagem, constitui uma única peça.  

 

Emolduração. Coloca-se, primeiramente, um selante elástico em todo 

o perímetro do laminado e a seguir os perfis de alumínio que formam a 

moldura. Usam-se máquinas pneumáticas para conseguir a pressão 

adequada. As molduras de poliuretano são colocadas por meio de 

máquinas de injeção. 

 

Colocação de terminais, bornes, diodos e caixas de conexões. 

 

Ensaio final. 
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4.8.1.3 Ensaio dos Módulos  

Sobre os módulos deve-se medir e observar: 

 

Características elétricas operacionais 

 

Isolamento elétrico (a 3000 Volt de C.C.)  

 

Aspectos físicos, defeitos de acabamento, etc. 

 

Resistência ao impacto 

 

Resistência à tração das conexões 

 

Resistência intempérie (névoa salina) e à umidade ambiente 

 

Comportamento à temperatura elevada por períodos prolongados (100 

graus Celsius durante 20 dias) 

 

Tensão do Sistema 12V ou 24 V 

 

Faixa de Potência de 14W até 150W  

4.8.1.4 Potência Real dos Módulos  

TMMPreal KPP .  

PMMP - Potência no ponto de Máxima potência. 

K  Constante de Temperatura 

T - Variação de temperatura em relação a 25 C.  

4.8.1.5 Tipos de Conexão  

4.8.1.5.1 Conexão Serial 

As tensões são adicionadas, a corrente é constante. 



  

66

  

Figura 30 - Conexão Serial  

Vantagem: Baixa corrente; pequeno diâmetro do cabo. 

Desvantagem: Alta voltagem (pode ser mortal); no caso de sombra em 

um módulo, a corrente total é afetada pelo módulo com menor corrente.  

4.8.1.5.2 Conexão Paralela 

As correntes são adicionadas, a tensão é constante:  

 

Figura 31 - Conexão Paralela  

Vantagem: Baixa voltagem; no caso de sombra em um módulo, não 

causará o desligamento dos outros módulos. 

Desvantagem: Alta corrente, um cabo de diâmetro maior é necessário. 
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Obs.: Em sistemas stand-alone deve-se usar sempre a Conexão Paralela. 

No máximo, você deve conectar não mais que 4 Módulos em paralelo. Use um 

diâmetro de 2,5mm² de módulo para módulo, e um cabo de diâmetro de 2x4mm² 

do último módulo para o regulador carga.  

Tabela 19 - Quadro Comparativo de 53 W e 110W 

Potência 53 Wp 110 Wp 

Tensão do sistema 12V 24 V 

Tensão de circuito aberto 21,5V 43,2V 

Tensão no MPP 17,4V 34,8V 

Corrente de curto circuito 3,28A 3,38A 

Corrente de MPP 3,05A 3,16A 

Coeficiente de temperatura -0,47%/°C de PN -0,47%/°C de PN 

Fonte: Referência Bibliográfica 9  

Ex. 1 

- A potência de saída 25°C de 110Wp ou 53Wp, é obtida multiplicando a 

MPP-Voltagem com a corrente de MPP. (34,8V x 3,16A = 109,97Wp) (17,4V x 

3,05A = 53,07Wp)  

Ex. 2 

- Na temperatura de 70 °C, a potência diminui pela seguinte fórmula: 

A 70°C a potência real do Módulo de 110W:  

110+(-0,47x45)=88,85W.  

A máxima voltagem é produzida por um módulo em circuito Aberto e a 

máxima corrente que pode ser produzida por um módulo é a corrente de curto 

circuito. Mas, a máxima potência de um módulo somente pode ser produzida no 

ponto MPP do módulo.  
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Figura 32 - MPP em função da temperatura  

4.9 Noções de Energia Solar  

O sol é uma fonte de energia renovável, não poluente, com uma extensa 

gama de aplicações, disponível em todo o planeta e inesgotável à raça humana. 
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Dele originam-se a energia hidrelétrica e as fotossintéticas (incluindo a vida), 

que são renováveis, e o carvão, petróleo, gás natural, não renovável. Assim, a 

energia proveniente do sol representa 99,98% da energia potencial na Terra. 

Através de equipamentos específicos, pode-se produzir calor, movimento e 

eletricidade bastante às necessidades do ser humano. O desenvolvimento 

tecnológico aliado à informação em larga escala, são os melhores instrumentos 

ao incremento da utilização da energia solar.  

Comparação entre a irradiação solar anual, todos os consumidores de 

energia do mundo e os recursos: 

Irradiação Solar Anual em kWh/m²  

 

Figura 33 - Matriz Energética 
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4.10 Configurações Básicas  

Sistemas Fotovoltaicos (SF) podem ser classificados em três categorias 

principais: isolados, híbridos ou conectados à rede. A utilização de cada uma 

dessas opções dependerá da aplicação e/ou da disponibilidade de recursos 

energéticos. Cada um deles poderá ser de complexidade variável, dependendo da 

aplicação em questão e das restrições específicas de cada projeto. Isto pode ser 

facilmente visualizado, por exemplo, quando se considera a utilização de um 

sistema híbrido Diesel-fotovoltaico. Neste caso, o percentual de cada um, que 

podem ir 0% a 100%, dependerá de fatores como, investimento inicial, custo de 

manutenção, dificuldade de obtenção de combustível, poluição do ar e sonora do 

Diesel, área ocupada pelos sistemas fotovoltaicos, curva de cargas etc. 

Sistemas autônomos, não conectados à rede elétrica, podem ou não 

apresentar fontes de energias completamente à geração fotovoltaica. Quando a 

configuração não se restringe à geração fotovoltaica, temos os sistemas híbridos. 

Se os sistemas são puramente fotovoltaicos, então, eles são chamados de 

sistemas isolados.  

Sistemas autônomos, isolados ou híbridos, em geral, necessitam de 

algum tipo de armazenamento. O armazenamento pode ser em baterias, quando 

se deseja utilizar aparelhos elétricos nos períodos em que não há geração 

fotovoltaica, ou outras formas de energia. Num sistema de bombeamento de 

água, onde esta é armazenada em tanques elevados, a energia solar estará 

armazenada em forma de energia potencial gravitacional. Sistemas de irrigação 

são um exemplo de sistema autônomo sem armazenamento, pois toda água 

bombeada é imediatamente usada.  
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4.10.1 Configuração básica de Sistema Fotovoltaico.  

 

Figura 34 - Configuração básica de Sistema Fotovoltaico  

4.10.2 Sistema Híbrido  

Chamam-se sistemas híbridos aqueles em que, estando desconectados da 

rede elétrica, existe mais de uma forma de geração de energia, como por 

exemplo, gerador Diesel, turbinas eólicos e módulos fotovoltaicos. Estes 

sistemas são mais complexos e necessitam de algum tipo de controle capaz de 

integrar os vários geradores, de forma a otimizar a operação para o usuário. 

Existem várias configurações possíveis, assim como estratégias de uso de cada 

fonte de energia. 

Em geral, utilizam-se sistemas híbridos para o atendimento à cargas de 

corrente alternada (CA) necessitado-se, portanto, de um inversor, dispositivo que 

transforma corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA), devido a maior 

complexidade e opções de fabricantes e diversas formas de programação. Este 

manual não se aprofunda neste assunto, devendo o interessado buscar outra fonte 

de consulta. 
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Exemplo de sistema híbrido  

 

Figura 35 - Exemplo do sistema híbrido  

4.10.3 Sistema Conectado à Rede  

São aqueles em que a potência gerada pelo arranjo fotovoltaico é 

entregue à rede elétrica. Para tanto è dispensável que se utilize um inversor que 

deve satisfazer as exigências de qualidade e segurança para que não degrade a 

qualidade do sistema no qual se interliga o arranjo fotovoltaico.  
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Figura 36 - Sistema fotovoltaico conectado à rede  

4.10.4 Sistema Isolado  

Dentre os sistemas isolados existem muitas configurações possíveis. 

Apresentamos a seguir algumas possibilidades, indicando-se exemplos de 

aplicações mais comuns.  

4.10.4.1 Carga CC sem Armazenamento  

Neste caso, a energia elétrica é usada no momento da geração por 

equipamentos que operam em corrente contínua. Um exemplo deste uso é em 

sistemas de bombeamento de água com bombas com motor de corrente contínua. 

Em alguns casos, o sistema pode incorporar um seguidor de ponto de máxima 

potência, de forma a otimizar o funcionamento da bomba.  

 

Figura 37 - Sistema isolado com carga CC sem armazenamento 
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4.10.4.2 Carga CC com Armazenamento  

Este é o caso em que se deseja usar equipamentos elétricos, em corrente 

contínua, independente de haver ou não geração fotovoltaica simultânea. Para 

que isto seja possível, a energia elétrica deve ser armazenada em baterias. 

Exemplos comuns são iluminação, rádio, televisão, sistemas de comunicação, 

etc. 

É comum o uso de controlador de carga de forma a proteger as baterias 

de danos por sobrecarga ou descarga profunda. Na figura abaixo pode ser visto o 

esquema de um sistema deste tipo. 

Os controladores podem ser dispensados em duas situações: quando a 

capacidade de armazenamento é grande em comparação a geração e quando os 

módulos fotovoltaicos apresentam uma curva IxV , tal que a corrente seja baixa 

na tensão de carga plena das baterias. No último caso, haverá um desperdício de 

energia quando as baterias estiverem próximas da carga plena. Além disso, é 

importante levar em consideração os impactos do não uso do controlador na 

proteção da bateria por sobrecarga. 

Os avanços recentes da tecnologia de baterias têm exigido um controle 

cada vez melhor do processo de carga e descarga, tornando o uso dos 

controladores, mais necessário e recomendável. 

 

Figura 38 - Sistema isolado com armazenamento e carga CC 
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4.10.4.3 Carga CA sem Armazenamento  

Da mesma forma como apresentado para cargas CC, pode-se usar 

equipamentos que operem em corrente alternada sem o uso de baterias, 

bastando, para tanto, a introdução de um inversor entre arranjo fotovoltaico e o 

equipamento a ser usado. Um exemplo deste uso é quando se deseja utilizar 

bombas com motores convencionais em sistema fotovoltaicos.  

  

Figura 39 - Sistema isolado sem armazenamento para alimentação de carga CA  

4.10.4.4 Carga CA com Armazenamento  

Para alimentação de equipamentos que operem em corrente alternada é 

necessário que se utilize um inversor. É comum sistema deste tipo, incorporarem 

um seguidor do ponto de máxima potência, que pode estar embutido no próprio 

inversor. Um caso típico de aplicação destes sistemas é no atendimento de 

residências isoladas que façam uso de eletrodoméstico convencional. 



  

76

  

Figura 40 - Sistema isolado com armazenamento e seguidor do ponto de máxima 
potência para alimentação de cargas CA  

4.11 Baterias  

Baterias são conhecidas por serem uma conveniente e eficiente forma de 

armazenamento de energia. Quando uma bateria está conectada a um circuito 

elétrico, há fluxo de corrente devido a uma transformação eletroquímica no seu 

interior, ou seja, há produção de corrente contínua através da conversão de 

energia química em energia elétrica. 

A mais simples unidade de operação de uma bateria é chamada de 

célula eletroquímica ou, simplesmente, célula . Uma bateria pode ser 

composta de apenas uma célula ou do arranjo elétrico de diversas células. 

Baterias podem ser classificadas em recarregáveis e não-recarregáveis 

dependendo do tipo de célula de que são compostas. Existem dois tipos básicos 

de célula: Primárias e secundárias.  

As células primárias compõem as baterias que podem ser utilizadas 

apenas uma vez (não-recarregável). Quando as células primárias descarregam-

se, completamente sua vida útil termina e elas são inutilizadas. As baterias não-
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recarregáveis ou primárias são geralmente utilizadas como fonte de energia de 

baixa potência, em aplicações tais como relógios de pulso, aparelhos de 

memória digital, calculadores e muitos outros aparelhos portáteis. É possível 

encontrar baterias compostas, por células primárias que admitem recargas leves, 

aumentando sua vida útil. 

As células secundárias compõem as baterias recarregáveis, ou seja, 

aquelas que podem ser carregadas com o auxílio de uma fonte de tensão ou 

correntes e reutilizadas várias vezes. São comumente chamadas de 

acumuladores ou baterias de armazenamento e são úteis na maioria das 

aplicações por longo período, como por exemplo, em Sistemas Fotovoltaicos.     

4.11.1 Tipos de Baterias de Acumuladores  

4.11.1.1 Baterias de chumbo-ácido de eletrólito líquido  

As células chumbo-ácido utilizam dióxido de chumbo (PbO2) como 

material ativo da placa (eletrodo) positiva e chumbo metálico (Pb), numa 

estrutura porosa altamente reativa, como material ativo da placa (eletrodo) 

negativa. Estas placas são imersas em uma solução diluída de ácido sulfúrico 

(H2SO4), que se comporta como eletrólito (mistura, em geral, de 36% de ácido 

sulfúrico e 64% de água). 

Durante a descarga, o ácido sulfúrico reage com os materiais ativos das 

placas, produzindo água, que dilui o eletrólito. Durante o carregamento, o 

processo é revertido; o sulfato de chumbo (PbSO4), de ambas as placas, é 

transformado em chumbo esponjado , dióxido de chumbo (PbO2) e ácido 

sulfúrico (H2SO4). 

A densidade do eletrólito varia durante o processo de carga e descarga e 

valores típicos são apresentados 
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Tabela 20 -  Densidade do Eletrólito (valores típicos a 25°C) 
Condição da célula Densidade (gr/cm3) 

Completamente descarregada 1,12 

Completamente carregada 1,28 

Fonte: Referência Bibliográfica 3  

A reação química reversível em uma bateria chumbo-ácido é dada por: 
                     PbO2 + Pb + H2SO4          2PbSO4 + 2H2O 
                                (carga)                          (descarga)  

Quando a célula está completamente carregada e a maioria do ácido 

sulfúrico foi convertida em chumbo e dióxido de chumbo, começa a ocorrer 

produção dos gases hidrogênio e oxigênio. Isto acontece, pois todo o material 

ativo das placas positivas foi completamente utilizado, de maneira que elas não 

são mais capazes de converter a corrente de carga em energia eletroquímica. 

Neste momento, a tensão da célula torna-se maior do que a tensão de 

gaseificação (eletrólise 

 

cerca de 2,39 volts por células) e têm início as reações 

de sobrecarregamento, acelerando a produção de hidrogênio e oxigênio 

(gaseificação) e a conseqüente perda de água. A equação mostra a reação 

química da eletrólise.  H2O                  H2 + ½ O2 

As baterias de chumbo-ácido aplicam-se amplamente nos sistemas de 

geração fotovoltaicos. Dentro da categoria chumbo-ácido, as de chumbo-

antimonio, chumbo-selenio e chumbo-cálcio são as mais comuns.  

A unidade de construção básica de uma bateria é a célula de 2,0 Volts. 

Dentro da célula, a tensão real da bateria depende do seu estado de carga, se está 

à carregar, à descarregar ou em circuito aberto. Em geral, a tensão de uma célula 

varia entre 1,75 Volts e 2,5 Volts, sendo a média cerca de 2,0 Volts, tensão que 

se costuma chamar nominal da célula. Quando as células de 2 Volts se ligam em 

série (POSITIVO A NEGATIVO) as tensões das células somam-se, obtendo-se 
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desta maneira, baterias de 4, 6,12 Volts, etc. Se as baterias estiverem ligadas em 

paralelo (POSITIVO A POSITIVO E NEGATIVO A NEGATIVO) as tensões 

não se alteram, mas, somar-se-ão suas capacidades de corrente. Só se devem 

ligar em paralelo, baterias de igual tensão e capacidade. Pode-se fazer uma 

classificação das baterias com base na sua capacidade de armazenagem de 

energia (medida em Ah à tensão nominal) e no seu ciclo de vida (número de 

vezes em que a bateria pode ser descarregada e carregada a fundo antes que se 

esgote sua vida útil).  

A capacidade de armazenagem de energia de uma bateria depende da 

velocidade de descarga. A capacidade nominal que, a caracteriza corresponde a 

um tempo de descarga de 10 horas. Quanto maior for o tempo de descarga, 

maior será a quantidade de energia que a bateria fornece. Um tempo de descarga 

típico em sistemas fotovoltaicos são 100 horas. Por exemplo, uma bateria que 

possua uma capacidade de 80 Ah em 10 horas (capacidade nominal) terá 100 Ah 

de capacidade em 100 horas. Dentro das baterias de chumbo-ácido, as 

denominadas estacionárias de baixo conteúdo de antimônio, são uma boa opção 

em sistemas fotovoltaicos. Elas possuem uns 2500 ciclos de vida quando a 

profundidade de descarga é de 20 % (ou seja, que a bateria estará com 80 % da 

sua carga) e uns 1200 ciclos quando a profundidade de descarga é de 50 % 

(bateria com 50 % de sua carga). As baterias estacionárias possuem, além disso, 

uma baixa autodescarga (3 % mensal aproximadamente contra uns 20 % de uma 

bateria de chumbo-ácido convencional) e uma manutenção reduzida. Dentro 

destas características enquadram-se também as baterias de chumbo-cálcio e 

chumbo-selenio, que possuem uma baixa resistência interna, valores 

desprezíveis de gaseificação e uma baixa autodescarga.     
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4.11.1.2 Curvas Características 

 

Figura 41 - Curvas Características Entre as Baterias  

4.11.1.3 Efeito da temperatura  

Características típicas de baterias chumbo-ácido de 12 volts são dadas na 

tabela 31 a seguir para uma temperatura de 20°C. Quando a temperatura 

aumenta, a capacidade total também aumenta. Isto é claramente uma vantagem, 

porém, acarretam alguns inconvenientes, tais como, o aumento da taxa de 

autodescarga, redução do ciclo de vida e sulfatação acelerada em baterias que 

não estão totalmente carregadas. 

Tabela 21 - Valor da Tensão nas Baterias 
Tensão características Tensão a 20°C (V)  

 

Célula Bateria com seis 
células 

Nominal 2 12 
Tensão máxima 2,3  2,5 14,0  15,0 
Tensão de flutuação 2,2  2,3 13,0  14,0 
Tensão de circuito aberto 
com carga plena1 

2,1  2,2 12,5  13,0 

Tensão limite para 
medida da capacidade2 

1,8  1,9 10,8  11,4 

Mudanças das 
características de tensão 
com a temperatura 

-0,05 V para cada 10°C 
de aumento 

-0,33 V pra cada 10°C 
de aumento 

Fonte: Referência Bibliográfica 3 
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Obs: Estas tensões aplicam-se depois de deixar o sistema desconectando 

por pelo menos uma hora. 

O valor limite estabelecido para a desconexão por baixa tensão, depende 

da profundidade de descarga recomenda e da corrente de descarga. 

As baterias não devem ser operadas continuamente acima de 40°C; caso 

contrário, podem causar danos permanentes nas placas. Um problema com 

temperatura abaixo de 0°C é que o eletrólito poderá congelar se a bateria 

estiver descarregada. Se isto ocorre, ela não poderá operar e danos 

permanentemente serão causados. Quando a bateria descarrega, o ácido dilui e 

congela a uma temperatura mais alta.  

Com 20% do estado de carga, o ponto de congelamento é cerca de 

10°C, em uma bateria típica.Baterias projetadas para serem utilizadas em clima 

muito frio têm uma concentração de ácido mais elevada que mantém o eletrólito 

em estado líquido nesta temperatura.Em um dado estado de carga, mudanças de 

temperatura também afetam as medições do peso específico do eletrólito e da 

tensão.  

4.11.2 Sulfatação  

Um problema que comumente ocorre nas células chumbo-ácido é um 

processo chamado sulfatação . A sulfatação é a formação de cristais de sulfato 

de chumbo nas placas das células. Fora das condições normais de operação, 

forma-se, durante a descarga, uma fina camada de sulfato de chumbo na 

superfície das placas. No início do processo, existem muitos espaços em volta de 

cada pequeno cristal de sulfato de chumbo por onde o eletrólito pode ainda 

alcançar os materiais ativos (dióxido de chumbo e chumbo). Entretanto, 

gradualmente os pequenos cristais de sulfato de chumbo juntam-se e 

recristalizam-se para formar em cristais maiores. Este fenômeno constitui-se em 
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problema, já que os cristais maiores não são decompostos durante o 

recarregamento. 

A sulfatação reduz permanentemente a capacidade da célula. Assim, 

todas as precauções devem ser tomadas para impedir a sua ocorrência. A seguir, 

são apresentados alguns fatores que acentuam o processo de sulfatação e que, 

portanto, devem ser evitados: 

 

- Manter a célula descarregada por longos períodos de tempo; 

 

- Carregamentos baixos ou parciais prolongados; 

 

- Operação contínua acima de 45°C; 

 

- Permitir que o eletrólito torne-se fortemente concentrado. 

Quando duas ou mais destas condições ocorrem ao mesmo tempo, o 

processo de sulfatação é ainda mais acelerado. O primeiro sinal de sulfatação 

geralmente acontece quando uma bateria parece carregar rapidamente, como 

indicado pela elevada tensão de carregamento. Entretanto, uma medição de pés 

específicos mostra que o estado de carga ainda está baixo. Manter uma lenta 

corrente durante o carregamento poderá minimizar os danos, mas, geralmente a 

capacidade da bateria reduzirá irreversivelmente. 

A melhor maneira de evitar a sulfatação é carregar a célula regularmente 

para que todo o sulfato de chumbo seja convertido. Para aplicações em ciclos 

profundos, os fabricantes recomendam que as baterias por intermédio de outras 

fontes. 

A taxa de sulfatação varia para os diferentes tipos de célula, dependendo 

da qualidade das placas e da sua aplicação. Os materiais ativos contêm aditivos 

que retardam a taxa de sulfatação, mas, que não podem interrompê-la 

completamente. Em lugares onde a temperatura média está acima de 30°C, 

utiliza-se um eletrólito tropical , que possui uma baixa concentração de ácido. 

A baixa concentração reduz os danos na estrutura da grade das placas positivas, 

diminuindo a taxa de sulfatação. 
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4.11.3 Baterias Seladas  

4.11.3.1 Gelificadas   

Estas baterias incorporam um eletrólito do tipo gel com consistência que 

pode variar desde um estado muito denso ao de consistência similar a uma 

geléia. Não derramam, podem montar-se em quase todas as posições e não 

admitem descargas profundas.   

4.11.3.2 Eletrólito Absorvido   

O eletrólito encontra-se absorvido numa fibra de vidro microporoso ou 

num entrançado de fibra polimérica. Tal como as anteriores, não derramam, 

montam-se em qualquer posição e admitem descargas moderadas.   

4.11.4 Construção da Bateria  

1. Tampa 

2. Vaso 

3. Terminal 

4. Válvulas de Segurança 

5. Placa Negativa 

6. Separador 

7. Placa Positiva  

Figura 42 - Bateria em corte 
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4.11.5 Características  

 
Eletrólito absorvido (AGM). 

 

Livre de manutenção. 

 

Temperatura de operação de -15 a 45ºC. 

 

Pode ser instalada em qualquer posição. 

 

Alta densidade de energia. 

 

Baixa resistência interna. 

 

Baixa autodescarga. 

 

Não requer carga de equalização  

Tanto estas baterias como as Gelificadas, não exigem manutenção com 

acréscimo de água e não desenvolvem gases, evitando o risco de explosão, mas 

ambas requerem descargas pouco profundas durante sua vida útil.  

4.11.6 Bateria de Níquel-Cádmio  

4.11.6.1 As Principais Características  

 

O eletrólito é alcalino. 

 

Admitem descargas profundas de até 90% da capacidade nominal. 

 

Baixo coeficiente de autodescarga. 

 

Alto rendimento sob variações extremas de temperatura. 

 

A tensão nominal por elemento é de 1,2 Volts. 

 

Alto rendimento de absorção de carga (superior a 80%). 

 

Custo muito elevado em comparação com as baterias ácidas.  
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Tal como as baterias de chumbo-ácido, estas podem ser obtidas nas duas 

versões: standard e seladas. Utiliza-se a mais conveniente conforme a 

necessidade de manutenção admissível para a aplicação prevista. Dado seu alto 

custo, não se justifica sua utilização em aplicações rurais.   

4.11.7 Tipos de Baterias Utilizadas no Padrão Wurth  

a) Ácido-chumbo  

b) Selada Fleece 

c) Selada Gel   

Obs.1. A grande OPzS e OPzV (de 300 até 1500Ah) somente para 

grandes sistemas, quando o  usuário solicitar, porque são muito caras. 

        2. Você não deve conectar muitas baterias pequenas. Seria melhor 

usar uma ou duas grandes baterias, pois se uma bateria falha, a potência e a 

capacidade de todo o sistema será afetada.  

Vantagens e Desvantagens  

a) Baterias de ácido-chumbo (Solar Plus)  

Vantagens: 

- Ótimas para pequenos sistemas, com uma boa manutenção. 

- Podem ser usadas em altas temperaturas (porque são abertas) 

- Baixo custo 

- Podem ser armazenadas sem ácido por longo tempo, e não perdem a 

capacidade. 
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Desvantagens: 

- Acido perigoso, problemas para transportar, devido ao ácido, apresenta 

um perigo médio. Se a embalagem quebrar, o ácido pode causar danos 

ecológicos. 

- Necessita manutenção, você tem que completar a água. 

- Poucos ciclos de carga e descarga. 

- A sala onde estão as baterias deve ser ventilada, porque há liberação de 

gás na carga e descarga.  

b) Fleece (tipo AGM):  

Vantagens: 

- Sem manutenção. 

- Maiores ciclos de carga e descarga que a Lead/Ácido. 

- Ótima para pequenos sistemas sem manutenção. 

- Melhor faixa de temperatura que a Lead/Gel. 

- Mais barato que Lead /Gel. 

Desvantagens: 

- Baixo tempo de vida em altas temperaturas. 

- Se a tensão de carga é muito alta, a bateria fleece libera gás, e este 

pressiona a válvula de controle. O que significa, que a bateria seca e se perde. 

- Não pode ser armazenada por longo tempo, devido ao auto-consumo da 

bateria.  

c) Gel:  

Vantagens: 

- Sem manutenção. 
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- Maiores ciclos de carga e descarga que a Lead/Fleece. 

- Ótimas para médios sistemas em uma faixa de temperatura estável 

(máximo 25°C) e sem manutenção. 

Desvantagens: 

- Mesma da fleece. 

- Alto investimento.  

4.11.8 Diferença Entre Bateria de Partida e Bateria Solar   

Uma bateria de partida é feita para tempos curtos de solicitação durante 

o procedimento de partida de um carro. O que significa que ela deve prover alta 

corrente por um tempo muito curto (máx.5s). Ela não é construída para grandes 

ciclos de carga e descarga. As placas de carga, dentro, são relativamente finas.   

Uma bateria solar tem as placas de carga muito mais espessas, pois é 

feita para longo tempo de potência, logo, os ciclos de carga e descarga são 

maiores. O tempo de vida e a capacidade, bem como a potência é muito melhor 

que uma bateria de partida.  

Lembre-se disso quando você quiser usar baterias de partida em sistemas 

solar.  

4.11.9 Características Ideais para Uso de Baterias em Sistema Fotovoltaico  

A operação de uma bateria, usada em um Sistema Solar, deve atender a 

dois tipos de ciclos: 

Ciclos rasos a cada dia; 
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Ciclos profundos por vários dias (tempo nublado) ou semanas (durante o 

inverno).  

Os ciclos profundos ocorrem quando o carregamento não é suficiente 

para repor a quantidade de carga usada pelos aparelhos durante todo o dia. Por 

isso, o estado de carga depois de cada ciclo diário.  

As características mencionadas a seguir devem ser observadas para que 

as baterias tenham um bom desempenho quando instaladas em um Sistema 

Fotovoltaico:  

 

Elevada vida cíclica para descargas profundas; 

 

Necessidade de pouca ou nenhuma manutenção; 

 

Elevada eficiência de carregamento; 

 

Baixa taxa de autodescarga; 

 

Confiabilidade; 

 

Mínima mudança no desempenho, quando trabalhado fora de faixa de 

temperatura de operação.   

Outros fatores que também devem ser considerados, no momento de 

escolher a bateria adequada para esta aplicação, são:  

 

Disponibilidade dos fornecedores; 

 

Distância, duração e custo do transporte para o local; 

 

Custo de capacidade útil para o ciclo de vida; 

 

Necessidade de manutenção durante o armazenamento; 

 

Peso; 

 

Densidade de energia; 

 

Disponibilidade e custo das unidades de controle, se necessário.  
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Embora, dentre os modelos disponíveis no mercado, as baterias chumbo-

ácida são mais utilizadas atualmente em Sistema Fotovoltaico, as que 

apresentam características mais próximas das ideais. As baterias níquel-cádmio 

não apresentam, por exemplo, problemas de ciclos profundos ou de sulfatação e, 

podem ser, portanto, deixadas completamente descarregadas. Entretanto, o 

elevado custo tem limitado o seu uso, em pequenos sistemas.  

Baterias automotivas são projetadas para curtos períodos de rápida 

descarga, sem danificá-las. Este é o motivo pelo qual elas não são apropriadas 

para Sistemas Fotovoltaicos, Isto, no entanto, não é suficiente para que se deixe 

de usá-las já que estas apresentam como atrativos o seu baixo custo. Em 

qualquer situação, é indispensável conhecer as características elétricas de bateria 

selecionada e escolher um controlador de carga adequado.   

4.12 Reguladores de Cargas   

Controladores de cargas são incluídos na maioria dos Sistemas 

Fotovoltaicos (SFs), com os objetivos básicos de facilitar a máxima 

transferência de energia dos arranjos fotovoltaicos para a bateria ou bancos de 

baterias e protegê-las contra cargas e descargas excessivas, aumentando, 

conseqüentemente, a sua vida útil. Denominações do tipo Gerenciador de 

carga , Regulador de carga , ou regulador de tensão também são comuns e 

refere-se a controladores de cargas com diferentes níveis de sofisticação.   

Controladores de carga são componentes críticos em SFs isolados pois, 

caso venham a falhar, a bateria ou a carga poderá sofrer danos irreversíveis. Eles 

devem ser projetados considerando-se as especificidades dos diversos tipos de 

bateria, uma vez que em controlador projetado para uma bateria chumbo-cálcio 

selada pode não carregar eficientemente uma bateria chumbo-antimonio não-

selada; da mesma forma, controladores projetados para baterias chumbo-ácido 



  

90

 
podem não ser adequados para baterias chumbo-ácido podem não ser adequados 

para as níquel-cádmio; e assim por diante.  

Pequenos sistemas de cargas estáveis e contínuas podem ser projetados 

para operarem sem um controlador de carga, desde que a tensão entregue pelo 

arranjo seja compatível com a tensão da bateria. No entanto, como ocorre na 

grande maioria dos casos, o controlador é indispensável e sua utilização permite 

uma otimização no dimensionamento do banco de baterias e um maior nível de 

proteção contra um aumento excessivo de consumo ou uma possível intervenção 

do usuário.  

Os controladores devem desconectar o arranjo fotovoltaico quando a 

bateria atinge carga plena e interromper o fornecimento de energia quando o 

estado de carga da bateria atinge um nível mínimo de segurança.   

Baterias e controladores de carga possuem uma relação extremamente 

íntima e é quase impossível entender a operação dos controladores se não 

possuirmos algum conhecimento sobre as baterias. 

Existem diversos tipos de reguladores de carga. A concepção mais 

simples é aquela que envolve uma só etapa de controle. O regulador monitor 

observa constantemente a tensão da bateria. 

Quando a referida tensão alcança um valor para o qual se considera que a 

bateria se encontra carregada (aproximadamente 14.1 Volts para uma bateria de 

chumbo ácido de 12 Volts nominais) o regulador interrompe o processo de 

carga. Isto pode ser conseguido abrindo o circuito entre os módulos 

fotovoltaicos e a bateria (controlador tipo serie) ou curto-circuitando os módulos 

fotovoltaicos (controlador tipo shunt).    
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Figura 43 - Regulador de carga em série   

 

Figura 44 - Regulador de carga em shunt 
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Quando o consumo faz com que a bateria comece a descarregar-se e, 

portanto a baixar sua tensão, o regulador reconecta o gerador à bateria e 

recomeça o ciclo.  

No caso de reguladores de carga cuja etapa de controle opera em dois 

passos, a tensão de carga a fundo da bateria pode ser algo superior a 14,1 Volts. 

O regulador fica definido ao especificar o seu nível de tensão (que coincidirá 

com o valor de tensão do sistema) e a corrente máxima.  

Ex: Suponha-se que se tenha de alimentar uma habitação rural com 

consumo em 12 Vcc. e para isso se utilize dois módulos fotovoltaicos. A 

corrente máxima destes módulos é Imp* = 2,75 A e a corrente de curto-circuito 

Icc. = 3 A.    Quando os módulos estão em paralelo a corrente total máxima que 

deverá controlar o regulador será total = 2 x 3 A = 6 A. Considera-se a corrente 

de curto-circuito para contemplar pior situação.  O regulador a escolher, 

portanto, deverá estar concebido para trabalhar a uma tensão de 15 Volts (tensão 

de trabalho dos módulos) e a uma corrente de 6 A.   

4.12.1 Tipos de Reguladores da Wurth  

Baby:   8A 

MPP Regulator 8/8: 8A 

Controla16:  16A 

Controla25:  25A 

Controla50:  50A  

Todos os reguladores podem detectar a voltagem do sistema 

automaticamente.  
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O regulador Baby e o MPP indicam a tensão da bateria pelo piscar do 

LED.    

O Regulador MPP funciona no Ponto de Máxima Potência. Significa 

que, a potência de saída do módulo será otimizada.   

A Tensão do Sistema é variável, significa que você pode carregar uma 

Bateria de 12 V com um módulo de 24V:   

Módulo Solar 12V  Bateria 12V 

Módulo Solar 24V  Bateria 12V 

Módulo Solar 24V  Bateria 24V  

Nota: Quando carregar uma Bateria de 12V com um módulo de 24V, a 

corrente será maior, o que significa que a potência do módulo, neste caso, deve 

ser menor do que usando uma Bateria de 24V.   

Com o regulador MPP 8/8, os seguintes valores tem que ser observados:  

Tensão do Módulo 12V, Tensão da Bateria 12V: Potência máxima do 

Módulo 75W.  

Tensão do Módulo 24V, Tensão da Bateria 24V: Potência máxima do 

Módulo 120W.  

Tensão do Módulo 24V, Tensão da Bateria 12V: Potência máxima do 

Módulo 110W.  
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4.12.2 No Caso de Problemas  

 
Verifique o fusível. 

 

Certifique-se de que o regulador não está sobrecarregado (Potência do 

módulo bem como os Consumidores DC). 

 

Verifique todos os cabos e conexões. 

 

Verifique todas as correntes e voltagens com um multímetro. 

 

Primeiro conectar sempre as baterias para o regulador, e então os 

módulos solares, porque o regulador tem que reconhecer a voltagem do 

sistema. 

 

Cubra os módulos solares da luz do sol, quando for conectar os 

módulos no regulador, porque pode produzir centelhas. 

 

Nunca conecte os inversores na porta de carga do regulador de carga. 

 

Os inversores devem ser conectados diretamente na bateria.  

Quando conectar algum equipamento no banco de baterias, faça da 

seguinte forma:  

Correto: 

 

Figura 45 - Conexão correta da bateria ao regulador de carga 
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Errado:  

 

Figura 46 - Forma errada de conexão a bateria e ao regulador  

Usando baterias de ácido, a sala onde as baterias estão instaladas deve 

ser bem ventilada, devido à liberação de gases.  

4.13 Sistema de Bombeamento  

A água constitui uma necessidade imprescindível para a vida na Terra. 

Em extensas regiões de Terá, habitadas por importante contingentes 

populacionais, este recurso é escasso e/ou de difícil acesso, seja devido a que se 

encontra em locais afastados de onde residem os habitantes, ou que se apresenta 

na forma de água subterrânea.    

Assim por exemplo, no Nordeste do Brasil, particularmente nas regiões 

semi-áridas, o fornecimento de água para o consumo humano é um problema 

crítico, onde os habitantes vivem em pequenas casas, com escasso recursos 

econômicos, cracterizam-se pelo baixo nível médio de participação (400-600 

mm), mal distribuída (ocorrem ao longo de 2 a 3 meses no ano) e níveis médios 

anuais de irradiação solar em torno de 2000 horas, o que provoca uma intensa 

evapotranspiração das águas superficiais acumuladas em barragens e açudes. 

Desta forma, a relativa escassez de mananciais hídricos de superfície, torna 
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evidente a importância das águas subterrâneas. Porém, a exploração deste 

recurso tem sido limitada pela baixa disponibilidade de energia elétrica 

convencional.  

4.13.1 Opções para Bombeamento de Água   

Nas circunstâncias mencionadas acima, ou seja, ausência da rede de 

energia elétrica e escassez de águas superficiais, diversas opções para o 

abastecimento de água têm sido utilizadas: bombas hidráulicas manuais, 

motobomba à diesel, bombas hidráulicas acionadas por cataventos e 

motobombas acionadas por módulos fotovoltaicos. Existem muitos estudos que 

detalham as vantagens e desvantagens de cada uma das alternativas mencionadas 

acima, sendo conhecido que nenhuma opção é universal, ou seja, adequada para 

qualquer aplicação, localidade e tipo de manancial aqüífero.  

Pelo que antecede, o bombeamento de água com tecnologia fotovoltaica 

é particularmente útil para suprimento de demanda de água para consumo 

humano e animal de pequenas comunidades (100 a 1000 habitantes) e para 

atendimento de necessidades agrícolas de produtos de alto valor agregado de 

frutas nobre como a uva).   

4.13.2 Demandas Típicas: Humanas, Animal e Irrigação   

A determinação da demanda per capita diária de água para a satisfação 

das necessidades humanas é uma tarefa complicada que depende do tamanho da 

comunidade, da sua localização e do estilo de vida. Para região urbana é 

estimado uma demanda de 100 a 200 1/hab/dia, onde os valores maiores 

referem-se a cidades de grande porte (maiores que 100.000 habitantes). Para a 

população rural é recomendada uma demanda da ordem de 50 a 70 1/hab/dia, 
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com o uso final descrito na Tabela 22. A demanda estimada para a criação de 

animais e necessidades de irrigação também pode ser vista na mesma Tabela.   

Tabela 22 - Demanda Humana Rural Difusa 
Discriminação Necessidade 

Demanda humana rural 
Bebida 
Preparo de alimentos 
Asseio corporal 
Lavagem de roupa  

2 a 3 (l/hab/dia) 
3 a 5 
25 a 32 
20 a 30 

Criação de animais 
Cavalo, gado 
Porco 
Cabra 
Galinha  

50 (l/animal/dia) 
20 
5 
0,1 

Irrigação 60-100m3/há 

Fonte: Referência Bibliográfica 8  

4.13.3 A Fonte de Água  

As águas provenientes de fontes superficiais (açude, barragens ou rios) e 

poços subterrâneos de pequenas profundidades (menores que 6m) podem ser 

extraídas com bombas localizadas na superfície. Em alguns casos essas bombas 

podem estar flutuantes. Para poços com profundidades média e grande a água 

deverá ser extraída mediante bombas submersas. 

Do ponto de vista dos requisitos para o bombeamento, um poço é 

caracterizado pelo nível dinâmico, nível estático e vazão diária disponível. O 

conhecimento destes parâmetros é importante para o manejo adequado da fonte 

de água, caso contrário o sistema poderá bombear além da capacidade do poço 

(máxima vazão disponível) e provocar o seu secamento danificando o poço e 

também a bomba.  
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4.13.4 Sistema de Bombeamento Fotovoltaico  

Ao longo do tempo, diferentes configurações de sistemas de 

bombeamento fotovoltaico foram estudadas e avaliadas. Assim por exemplo, 

algumas incluíam um sistema de armazenamento da eletricidade fotogerada em 

baterias, outras cuja instalação do motor era na superfície com uma transmissão 

mecânica para a bomba submersa. Porém, a configuração predominante hoje em 

dia tende a sistemas mais simples que consistem basicamente do arranjo 

fotovoltaico, inversor, motor e bomba, conforme pode ser visto na Figura 47. 

Existem ainda sistemas mais simples que prescindem do uso do inversor e fazem 

uso do motor de corrente contínua. Em ambos os casos, entre o arranjo e o 

inversor ou motor DC pode existir um sistema conhecido como seguidor do 

ponto de máxima potência (PMP) que permite uma operação mais eficiente nas 

situações em que a radiação solar tenha um nível relativamente baixo. De uma 

maneira geral os sistemas de bombeamento com inversor (AC) são para 

potências maiores que 1500 Wp e os de corrente contínua para potências até 

1000 Wp.  

 

Figura 47 - Configuração predominante de bombeamento de água 
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Em sistema de bombeamento de água, em geral, o armazenamento é 

realizado em tanques de água sem a necessidade de baterias. Assim, nos casos 

em que o uso da água se faz necessário mesmo quando energia do sol não está 

disponível, ou, para compensar os períodos de baixa radiação solar, pode se 

utilizar um tanque de armazenamento, que fará a distribuição da água por 

gravidade.  

Bombas de água acionadas por meio de geração fotovoltaica são viáveis 

para abastecimento regular e confiável de regiões remotas. Ao comparar-se os 

custos de bombas de água utilizando geração fotovoltaica com sistemas a Diesel, 

as bombas solares são, geralmente, consideradas mais baratas, para vazões 

menores do que 50 m3 por dia e alturas manométricas menores do que 20 metros 

(muito embora isto varie com as condições locais, níveis de insolação diário e 

custo do combustível).   

Para uma operação eficiente, é necessário que as características de 

tensão e corrente da bomba combinem-se bem com a saída do arranjo. A mais 

simples é acoplar diretamente a entrada da bomba à saída do arranjo. A outra, é 

interpor baterias ente a entrada da bomba e a saída do arranjo, e a terceira, é usar 

controladores eletrônicos. 

As principais aplicações para Sistemas Fotovoltaicos de bombeamento 

de água são:  

 

Bombeamento de água residencial; 

 

Bombeamento de água para consumo humano e animal, de pequenas 

comunidades; 

 

Sistemas de irrigação. 



            

PARTE III  
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5. MATERIAL E MÉTODOS  

5.1 Bancada Didática de Instalações Elétricas Prediais  

Esta bancada didática tem a função de trazer uma melhor demonstração 

de um ambiente de instalações prediais, facilitando o ensino-aprendizagem, pois 

por ser confeccionado de material transparente, que facilita a compreensão do 

aluno, assim como dar ao docente um apoio didático, principalmente no que diz 

respeito à enfiação e diagramas de sistemas prediais além de facilitar a 

compreensão de projetos. A confecção da bancada teve custo o investimento de 

R$ 423,00 de acordo com a tabela 23, bastante acessível a qualquer escola de 

ensino técnico.  

 

Figura 48 - Bancada Didática de Instalações Prediais 
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Tabela 23 - Custo de Confecção da Bancada 

Item Descriminação Quant. Preço ($) 
Unitário 

Total 
(R$) 

01 Quadro Branco e Moldura 01um 200,00 200,00 
02 Tubulação de 1 de PVC 

transparente 10 m 
    2,00   20,00 

03 Caixa de Múltiplas Saídas 15 un     5,00  75,00 
04 Quadro de Acrílico 25x15 cm   20,00  20,00 
05 Adaptador parafusado de ¾

 

30 un     1,00  30,00 
06 Eletroduto Rígido ¾

 

06 m     1,00    6,00 
07 
08 
09 
10 

Tomada universal 10A/250V 
Interruptor paralelo 
Interruptor intermediário 
Receptáculo E-27 

02 un 
02 un 
01 un 
06 un 

    4,00 
    5,00 
    7,00 
    1,50 

   8,00 
 10,00 
   7,00 
   9,00 

11 Dimmer 01 un   18,00  18,00 
12 Quadro de Disjuntores 01 un   20,00   20,00      

Total   423,00 

Fonte: Madalena Eletricidade - Recife (fev /2006)  

4.2 Trabalhando com Projeto  

A falta da real situação vivida pelo eletricista, devido às dimensões 

impostas pelo local de aprendizagem, faz com que seja preciso a utilização de 

um instrumento simbólico que faça uma ligação entre a realidade das estruturas 

prediais e o aprendizado. Desta forma a utilização de um projeto aliado à 

Bancada Didática de Instalações Prediais favorece ao aluno melhores condições 

de entendimento, tornando-se possível um estudo pontual, ou seja, a aplicação 

dos conhecimentos e a contextualização.  

Figura 49 - Projeto de Instalações Elétricas 

Projeto elétrico 
fixado na bancada.   
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Figura 50 - Projeto Elétrico 
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5.3 Materiais Doados pela Würth Solergy  

 
Quatro Modulos Fotovoltaicos de 53W 

 

Três Reguladores de Carga 

 

Dois Inversor de 220V e 500W 

 

Duas Baterias de 12V  

 

Duas luminárias DC 

 

Uma bomba   
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6. CONCLUSÃO  

Através da parceria firmada entre a WURTH e o SENAI/PE foi possível 

obter os seguinte resultados: 

 

Capacitação dos docentes do SENAI em Sistemas Fotovoltaicos; 

 

Aquisção de equipamentos e instrumentos; 

 

Implantação de laboratório de Energia Solar; 

 

Implantação de novo curso de Energia Solar  Sistemas Fotovoltaicos; 

 

Elaboração de Apostila; 

 

Construção de uma bancada didática de instalações prediais. 

O curso de Fontes Alternativas de Energia (FAE), pela UFLA, 

possibilitou aprimorar os conhecimentos e atualizar o material didático, criando 

uma apostila ENERGIA SOLAR 

 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ,  que 

atenda as necessidades dos alunos, ou seja, capacitá-los em elaboração de 

projetos, instalação e manutenção dos sistemas fotovoltaicos. 

A apostila apresentada tem como finalidade, fornecer alternativas para 

atender aos locais onde a energia hidroelétrica é precária utilizando o sol como 

fonte de energia, considerando a preservação do meio ambiente.    
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