
 

 

Comparação de projetos e novas funções para Layout e Análise econômica 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

• Comparação de projetos; 

 

• Layout - Desenho com entrada dinâmica; 

 

• Layout - Cabeamento otimizado; 

 

• Análise econômica com Financiamento  

 
 

 
 
 

O que torna a proposta atrativa no momento de decidir investir em 
um gerador fotovoltaico, é uma análise econômica completa, e se 
possível com vários cenários de investimento. 
Buscando atender essa necessidade, o software SOLergo Série 2021 
permite realizar a comparação de projetos, que tem como objetivo 
comparar o retorno econômico entre vários projetos realizados no 
software e exibir o resultado em uma planilha. 
Dessa forma, o usuário pode enviar o resultado da planilha para o 
proprietário com vários cenários de investimento, sem 
necessariamente gerar os relatórios econômicos de cada projeto 
realizado com o software. 
 

 
 
Com o intuito de oferecer ao projetista maior agilidade na elaboração 
do layout dos módulos, a Série 2021 permite elaborar o layout dos 

módulos através da indicação das coordenadas polares. Isto permite 
introduzir um deslocamento (distância e ângulo) ao desenhar áreas 
ou obstáculos, ao movimentar um objeto, criar uma linha ou solicitar 
uma distância. 
O software SOLergo 2021, agora permite realizar um desenho 

otimizado do percurso dos cabos de acordo com a orientação dos 
módulos fotovoltaicos. 
E por fim, a análise econômica realizada pelo SOLergo também foi 
atualizada. Ao realizar a análise com o Financiamento bancário é 
possível obter o resultado do período de amortização, VPL e TIR de 
acordo com o custo total financiado. 
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Comparação de projetos 

Uma das novas funcionalidades da Série 2021 do software 
SOLergo é a comparação de projetos, que tem como objetivo 
comparar o retorno econômico entre vários projetos realizados 
no software e exibir o resultado em uma planilha. 
Para realizar a comparação, é necessário realizar com 
antecedência o cálculo do retorno econômico de cada um dos 
projetos realizados no SOLergo. 
Após isso, acessando o menu Ferramentas - “Comparar 
projetos”, é aberto uma janela que permite adicionar os 
projetos que vão ser analisados. 
Dentro da janela, é exibido para cada projeto a Data da Última 
Análise, entendida como a data em que foi salvo o cálculo do 
retorno econômico. Se ao adicionar o projeto exibir no campo 
Data <Não reconhecida> isso significa que o cálculo ainda não 
foi executado.  
Realizado os procedimentos acima, basta selecionar o percurso 
e o nome da planilha .xls para salvar com os resultados. 
Assim, o usuário pode usufruir dessa funcionalidade e realizar vários cenários de projetos no software, como a utilização de 
módulos e inversores diferentes, soluções com baterias e geradores auxiliares e também otimizadores de potência. 
Além disso, também é possível realizar a comparação entre projetos com posicionamento de módulos em vários cenários, como 
solo e telhado, com ângulo fixo ou rastreadores e entre outras possibilidades. 
No exemplo da imagem abaixo foi realizado uma análise para um mesmo local utilizando inversores string, microinversor e 
otimizador de potência em cada um dos projetos. 
Conforme é demonstrado na imagem, a planilha exibe a 
comparação da energia produzida, receitas, custos, capital 
investido, fluxo de caixa acumulado e o período de 
amortização de cada um dos cenários, além de outras 
informações financeiras. 
Dessa forma, o usuário pode enviar o resultado da planilha 
para o proprietário com vários cenários de investimento, 
sem necessariamente gerar os relatórios econômicos de 
cada projeto realizado com o software. 
 
Layout - Desenho com entrada dinâmica  

Com o intuito de oferecer ao projetista maior agilidade na elaboração do layout dos módulos, a Série 2021 permite elaborar o 
layout dos módulos através da indicação das coordenadas polares. Isto permite introduzir um deslocamento (distância e ângulo) 
ao desenhar áreas ou obstáculos, ao movimentar um objeto, criar uma linha ou solicitar uma distância. 

Com a execução, por exemplo, do comando de “Áreas de instalação” é exibido duas caixas de entradas, 
que podem ser ativadas utilizando a tecla TAB e especificar a partir do teclado, a distância e o ângulo 
do ponto desejado em relação ao ponto anterior. Os ângulos aumentam no sentido anti-horário e 
diminuem no sentido horário. Para um deslocamento no sentido horário, insira um valor negativo para 
o ângulo. Para cancelar o comando basta selecionar a tecla ESC.  
 
 

 

Layout - Cabeamento otimizado 

O software SOLergo 2021, agora permite realizar um desenho 
otimizado do percurso dos cabos de acordo com a orientação 
dos módulos fotovoltaicos. 
Ao ativar o comando “Reconectar todos os marcadores” após 
ter realizado o posicionamento dos módulos, quadros e 
inversores, é exibido uma opção de seleção “Conectar se 
possível de acordo com a orientação dos módulos”, com esta 
opção selecionada, a conexão automática entre os módulos e 
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os quadros de campo é realizada desenhando a ligação em ângulo reto que respeitam a orientação azimute dos módulos 
posicionados. 
O mesmo acontece entre os quadros ao inversor e entre o inversor ao quadro CA e medição. Dessa forma, o software oferece 
ao projetista um percurso otimizado para os cabos, sem que haja a necessidade de o usuário editar manualmente o trajeto dos 
cabos, a fim de obter uma conformidade com os módulos que foram posicionados. 
 
Análise econômica com o Financiamento 

A Série 2021 também atualizou a análise econômica realizada pelo SOLergo, agora, ao realizar a análise com o Financiamento 
bancário é possível obter o resultado do período de amortização, VPL e TIR de acordo com o custo total financiado.  
Nas versões anteriores, esses componentes financeiros só eram calculados ao considerar o investimento do sistema “à vista”. 

Para incluir o incluir o cálculo do VPL, TIR e Período de 
amortização, no SOLergo 2021, foi introduzido na 
página Financiamento, a opção "Considerar para o 
cálculo do VPL, TIR, Período de amortização". 
Ativando a opção o VPL é calculado como a soma dos 
fluxos de caixa anuais atualizados com base na taxa de 
desconto (TMA) definida menos o custo inicial do 
sistema, onde, na presença de financiamento 
bancário, o custo inicial do sistema representa o 
capital próprio inicial, obtido como a diferença entre o 
custo do sistema e o valor financiado.  
Já o Período de amortização passa a ser calculado 
como o período em anos necessário para que o fluxo 
de caixa acumulado seja positivo e maior que a dívida 
residual.  
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