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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento especifica as características do projeto de 

geração distribuída de fonte renovável fotovoltaica, desenvolvido pelo Eng. 

Elet. Vinícius Marins Cleff, para a Ampliação das Instalações da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Pelotas: ANEXO 

FAURB – NZEB UFPel.  
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O projeto de geração distribuída fotovoltaica desenvolvido para o ANEXO FAUrb 

– NZEB UFPel gera mais de 20.000 kWh/ano. Este é apresentado a seguir, com a 

distribuição dos equipamentos na cobertura do edifício, a planilha de cálculo de geração de 

energia, os equipamentos previstos no projeto, diagrama de geração com a relação de 

conexões dos módulos com os inversores e demais proteções e, por fim, é mostrado o 

estudo de sombreamento considerado no projeto. 

Ao todo o projeto possui 36 módulos fotovoltaicos distribuídos nas 6 águas da 

cobertura do edifício em dois sistemas (noroeste e sudeste). A inclinação da cobertura é de 

12 graus, já se considerando uma inclinação desejável para dificultar o acúmulo de sujeira 

nos módulos. 

A distribuição dos módulos foi realizada levando-se em consideração a 

orientação do edifício, a inclinação de 12 graus das águas da cobertura e o sombreamento 

causado pela própria platibanda do edifício, bem como eventuais sombreamentos causados 

pelos edifícios do entorno. As Figuras a seguir mostram a implantação dos módulos na 

cobertura do edifício. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vista superior da cobertura do Anexo FAUrb – NZEB UFPel com módulos 
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Figura 2: Vista superior em perspectiva da cobertura do Anexo FAUrb – NZEB UFPel com módulos 

A tabela abaixo apresenta a potência instalada total de 14,58 kWp, bem como as 

potências instaladas de cada sistema projetado, a partir dos cálculos considerando-se a 

irradiação solar da cidade de Pelotas-RS conforme dados extraídos do software Radiasol, 

módulos fotovoltaicos de 405 Wp com inclinação de 12 graus.  
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Figura 3: Tabela com cálculos do Sistema de geração fotovoltaica 

A seguir as imagens dos gráficos apresentam a produção anual em kWh do 

sistema como um todo, para cada mês do ano, bem como a média anual de 1.679 kWh/mês 

(Figura 4) e Energia total gerada pelo Sistema de 20.144 kWh/ano (Figura 5). 
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Figura 4: Gráfico da produção anual do Sistema de geração fotovoltaica 

 

Figura 5: Gráfico da energia total do Sistema de geração fotovoltaica 

Com relação aos equipamentos do Sistema, este foi dimensionando 

considerando como referência módulos da marca Canadian Solar, com 405 Wp de potência, 

conforme dados técnicos do equipamento, apresentados abaixo: 
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Figura 6: Dados técnicos do módulo fotovoltaico do Sistema de geração fotovoltaica 

Os inversores de referência propostos no projeto foram os da marca Fronius, 

modelo Primo, um de 6 kVA e outro de 8,2 kVA, a seguir seguem dados técnicos do 

equipamento, conforme fabricante: 

 

Figura 7: Dados técnicos dos inversores do Sistema de geração fotovoltaica 

Abaixo é apresentado o diagrama de geração com a relação de conexões dos 

módulos com os inversores e demais proteções: 
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Figura 8: Diagrama de geração do Sistema de geração fotovoltaica 

 

 

Figura 9: Legenda do Diagrama de geração do Sistema de geração fotovoltaica 
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Figura 10: Estudo de posicionamento das séries de conexão 

No desenvolvimento do projeto foi considerado o estudo do sombreamento 

sofrido na cobertura do edifício, causado pela própria platibanda deste, bem como pelos 

edifícios vizinhos, os quais não representaram influência por serem de mesma altura ou 

mais baixos que o Anexo Faurb.  

Abaixo são apresentadas imagens referentes aos solstícios de verão e inverno e 

aos equinócios, momentos em que o sombreamento influenciaria mais no sistema.  
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Figura 11: Estudo de sombreamento na cobertura do edifício  

 


