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Energia Solar Fotovoltaica 
 

Objetivos do Módulo 
 

A eletricidade produzida com energia solar Fotovoltaica apresentou um notável crescimento durante o 
ano 2011, apesar da crise financeira que afeta alguns dos países produtores de dispositivos 
fotovoltaicos. Espera-se que este forte crescimento continue a médio e longo prazo, promovido em 
grande parte pela abertura de novos mercados, como ocorreu na Europa até o momento. No presente 
cenário, o treinamento de pessoal qualificado é uma atividade fundamental para promover o 
desenvolvimento da energia fotovoltaica na América Latina e no Caribe, aumentando a capacidade de 
produção instalada. O presento curso está dividido em 5 lições que tratam detalhadamente dos 
fundamentos, dimensionamento e operação dos sistemas fotovoltaicos. Os estudantes terão acesso 
ao material básico de estudo. Cada lição será complementada com atividades práticas, exercícios de 
auto avaliação e um teste final para cada lição. Este material está orientado aos países da América 
Latina e do Caribe. 

Os principais objetivos do presente módulo são:  

- Permitir ao estudante entender os princípios básicos da conversão fotovoltaica, isso é, como é 
possível transformar a energia do Sol em eletricidade e os elementos chaves necessários para 
realizar esta transformação. 

- Conhecer os principais componentes dos sistemas fotovoltaicos isolados e de pequenas redes 
(mini-grids), suas aplicações e dimensionamento básico. 

- Explicar os princípios e conceitos básicos da radiação solar e sua influencia na conversão 
energética. 

- Conhecer os principais componentes dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, 
estimando e simulando a produção elétrica destes sistemas. 
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 1. Fundamentos da conversão fotovoltaica. 

Células, módulos e geradores fotovoltaicos. 
 
Este capitulo apresenta a introdução à tecnologia fotovoltaica (FV) e seu fundamento. Inicia-se com 
uma apresentação da situação da energia solar fotovoltaica no contexto das energias renováveis, para 
então descrever os fundamentos da conversão fotovoltaica e resumir as diferentes tecnologias de 
células e módulos, além dos parâmetros de funcionamento do módulo fotovoltaico. Finalmente, serão 
feitas pequenas notas dos sistemas de concentração, segundo suas características especiais. 
 

A energia fotovoltaica e as demais energias renováveis. Situação no mundo 

 
As energias renováveis aumentaram paulatinamente sua taxa no mercado, com um crescimento 
rápido e sustentado de 2006 a 2011. Estima-se que a finais de 2011 os 5360GW de capacidade 
instalada com energia renováveis constituam 25% da capacidade global de geração, fornecendo 
20.3% da eletricidade global. A energia solar fotovoltaica cresceu de um modo mais rápido do que 
outras fontes de energias renováveis durante este período, com uma taxa média de crescimento de 
58% anual. 
  
 

 
Ilustração 1. Taxa de crescimento anual das energias das energias renováveis. Fonte: REN21. Renewables 

2012. Global Status Report. 

 
 
 

1 Fonte: Renewales 2012 Global Status Report. REN21, www.ren21.net 
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É seguida da energia solar térmica de concentração, com um crescimento de quase 37%, e a energia 
eólica, com um aumento e 26% (ilustração 2). Em termos de capacidade total instalada, a 
fotovoltaica ocupa o terceiro lugar dentre as fontes de energias renováveis, após a hidrelétrica e a 
energia eólica. 
 
O espetacular crescimento da potência fotovoltaica instalada nos últimos anos superou todas as 
previsões, inclusive as mais otimistas, demonstrando o potencial desta tecnologia como fonte de 
energia em todo o mundo. A análise dos gráficos de evolução da capacidade instalada anualmente e 
acumulada (apresentados nas ilustrações 2 e 3) surpreende pelo crescimento continuo apresentado. 
Ainda que em alguns anos, e devido à flutuações no mercado e às variações nas condições das tarifas 
do regime especial para este tipo de tecnologias, o crescimento tenha sido extraordinário e talvez 
anormalmente elevado, a estabilização produzida em seguida e o crescimento posterior predizem a 
continuidade da expansão do mercado. Do mesmo modo, é importante mencionar que a maior parte 
da potência instalada corresponde à instalações conectadas à rede, contando com 98% da 
capacidade global, ainda que exista um recente interesse nas instalações isoladas e sistemas de 
pequena escala principalmente em áreas remotas de difícil acesso e em países em desenvolvimento. 
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Ilustração 2: Evolução da capacidade mundial acumulada do ano 2000 a 2011. APAC: Ásia e Pacífico, MEA:  
Oriente Médio e África, ROW: Resto do Mundo. Fonte: EPIA. Global Market Outlook for photovoltaics -2016. 
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Ilustração 3. Evolução da potência instalada anualmente de 2000 a 2011. APAC: Ásia e Pacífico, MEA: Oriente 
Médio e África, ROW: Resto do Mundo. Fonte: EPIA. Global Market Outlook for photovoltaics- 2016. 

 
O avanço tecnológico que tornou possível o desenvolvimento desta fonte energética decorre da 
confluência de vários fatores: por um lado, a maturidade tecnológica de todos os componentes do 
sistema, unida ao crescimento da capacidade global de fabricação, aos programas de fomento de 
alguns países, especialmente europeus, e a outros fatores conjunturais como o alto preço do petróleo 
e a  facilidade para conseguir financiamento para este tipo de tecnologia. Ainda que se espere uma 
desaceleração, a inclusão de mercados emergentes fora da Europa, com o aumento de países que 
superam o MW instalado, indica que o crescimento será continuo, com a expansão destes mercados 
até que finalmente esta fonte de energia possa competir com as demais energias no mercado 
elétrico. 
  
Ademais, é interessante comprovar a evolução da fabricação de células solares no mundo, junto com 
sua distribuição geográfica, apresentadas na ilustração 4. O rápido crescimento fez com que novos 
mercados se desenvolvessem, até o ponto que, segundo dados de 2011, houvesse um domínio do 
mercado asiático com relação à fabricação de células, especialmente da China. Enquanto em 2006 o 
principal produtor de células era o Japão, com 37% do total, e a Europa, com 28%, em 2008 a China 
já produzia 32,7% (uma de cada três células), e em 2011 chegava a 57%. 
 
Finalmente, nesta rápida visão da evolução do mercado mundial, não podemos deixar de mostrar os 
gráficos evolutivos da tecnologia de célula (os fundamentos de cada tecnologia serão explicados em 
capítulos posteriores dentro deste módulo). Tradicionalmente a tecnologia de silício cristalino foi, e 
continua sendo, a tecnologia dominante com relação à fabricação de módulos. 
 
 

 
2 Fonte: Photon International March 2012, Photon International April 2009 

Evolução das instalações anuais (MW) 
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Ilustração 4. Evolução da produção mundial de células solares e distribuição geográfica da produção no ano 

2011. Fonte: Photon International, Março, 2012. 

 
 
Contudo, atualmente existem outros mercados, principalmente de diversas tecnologias de placas 
finas, que já alcançaram maturidade tecnológica e aumentam pouco a pouco sua quota de mercado. 
Dentre eles se destacam os módulos com células de TeCd (que chegaram a 9% do mercado total em 
2009, com uma empresa fabricante desta tecnologia em 1º lugar na produção mundial durante 
alguns anos), os módulos com células de seleneto de cobre e índio (CIS), as tecnologias hibridas de 
silício amorfo e micro-amorfo, etc. A ilustração 5 apresenta esta evolução. 
 

 
Ilustração 5. Distribuição do mercado fotovoltaico por tecnologia de células. Fonte: Photon International, 

Março 2012 
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Possibilidades na América Latina e no Caribe 

 
O intenso desenvolvimento experimentado pela energia solar fotovoltaica na Europa e em outras 
regiões poderia ser levado à América Latina e o Caribe nos próximos anos, já que estes países têm 
condições muito vantajosas para a aplicação deste tipo de fonte energética. O potencial FV nestas 
zonas é enorme, devido a que grande parte dos países dispõe de uma maior quantidade de radiação 
solar do que os países europeus, que de momento possuem mais capacidade instalada e se 
encontram dentro do denominado “cinturão solar”  1 , área do planeta com maior quantidade de 
radiação solar. Avaliando-se a irradiação média dos países do sul da Europa (Malta, Grécia, Itália, 
Espanha e Portugal) , obter-se-ia um valor aproximado2 de 1826 kWh/m² por ano. Assim, a maioria 
dos países aos quais se dirige este curso estaria acima de 1900 kWh/m2, muitos deles acima de 2000 
e, alguns, superando os 2100 kWh/m2. Deve-se considerar que estes dados são aproximados, 
calculados como a irradiação anual na capital do país. No capitulo de radiação solar haverá uma 
explicação mais detalhada de todos os conceitos relacionados com este tema, com referência às 
aplicações fotovoltaicas, apresentando-se mapas mundiais representativos. 
 
Além da disposição de luz solar, os contínuos avanços em todos os componentes desta tecnologia 
fizeram com que o custo dos sistemas FV fosse reduzido no decorrer dos anos. Espera-se que esta 
redução aumente a 40% em 2015 e a 60% em 2020, conforme os analistas

.
  

 
O potencial da América Latina e do Caribe como próximo cenário para a implantação da energia FV a 
grande escala fomentou a realização de vários estudos que tinham por objetivo avaliar o potencial FV 
neste países e o atrativo como investimento (ler a nota de rodapé da página anterior). Ainda que as 
cifras variem e que historicamente as previsões com relação à potência FV sempre fossem superadas, 
os mencionados relatórios indicam uma potência instalada de 56MW, um potencial FV para 2020 de 
13 GW e para 2030 de 48GW, na hipótese de que ocorra um cenário acelerado na América Latina (O 
relatório EPIA diferencia três cenários: cenário base, acelerado e o que representaria uma mudança 
de paradigma). Do mesmo modo, destacam-se de momento como países com maior quantidade de 
potência FV instalada o México, o Peru, o Chile, a Argentina e o Brasil. 
 

 
 

 

 

                                                           
3 É interessante ler o relatório: Unlocking the sunbelt potencial for photovoltaics. EPIA, March 2011, que 
apresenta diversos cenários de futuro par ao desenvolvimento da energia fotovoltaica nos países com grande 
irradiação solar. 

4
Fonte: Potencial de la Energia Solar Fotovoltaica conectada a rede em los países do trópico. Resumo ejecutivo. 

Abril 2010. Alliance for Rural Electrification (ARE), Associação da Industria Fotovoltaica (ASIF) European 
Photovotlaic Industry Association (EPIA). 
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Fundamentos da conversão fotovoltaica. Tecnologia de células e módulos 

O efeito Fotovoltaico. A célula solar 

 
O fundamento da conversão da energia do sol em energia elétrica está no Efeito Fotovoltaico, 
descoberto por Becquerel em 1839 ao observar que certos materiais, ao ser expostos à luz, eram 
capazes de produzir uma corrente elétrica. No entanto, somente em 1954 foi produzida a primeira 
célula fotovoltaica com uma eficiência de conversão aceitável (Chapin, 1954, célula de 6%). Nos anos 
1950-70 iniciaram-se as pesquisas intensivas nesta área, especialmente para aplicações espaciais. A 
grande mudança foi produzida a partir dos anos 70, motivada em parte pela primeira crise energética 
internacional, que fomentou uma tentativa de diversificação das fontes energéticas e promoveu a 
pesquisa o e desenvolvimento da energia FV como fonte energética.  
 
O elemento fundamental na conversão FV é a CÉLULA SOLAR. Em determinados materiais 
semicondutores, os fotóns da radiação solar são capazes de transmitir sua energia aos elét rons de 
valência do semicondutor, tornando possível romper suas ligações de modo que fiquem livres e 
possam movimentar-se no material. A ausência de um elétron devido ao rompimento de uma ligação 
se chama lacuna, e também pode mover-se através do semicondutor. Portanto, as propriedades de 
condução elétrica de um semicondutor devem-se tanto ao movimento dos elétrons, quanto ao 
movimento das lacunas, denominando-se ambos, de maneira genérica, portadores de carga. 
 
O movimento dos elétrons e lacunas em direções opostas gera uma corrente elétrica no 
semicondutor, que seria aproveitável por um circuito externo. A fim de separar as lacunas elétrons 
para que a ligação não se reestabeleça utiliza-se um campo elétrico que obrigada a circulação de 
ambas cargas em sentidos opostos. Uma célula solar não é mais do que um semicondutor preparado 
de maneira que seja possível extrair a circulação de corrente do mesmo até um circuito externo. Em 
seguida descreveremos a estrutura convencional da célula solar e as diferentes tecnologias existentes 
atualmente. 

Estrutura da célula solar 

 

A estrutura típica da célula solar, junto ao seu principio de funcionamento, é apresentada na 
Ilustração 6. O material de base é o silício, e o campo elétrico é conseguido introduzindo impurezas 
de maneira controlada (dopando) com materiais que apresentam excesso ou defeito de elétrons com 
relação ao silício. Assim, se em um dos lados da célula introduzimos átomos doadores, isso é, com 
excesso e elétrons, como poderia ser o fósforo, obteríamos a chamada capa n da célula, ou seja, uma 
área com densidade de elétrons maior. Se em outro lado introduzimos átomos receptores, isso é, com 
defeito de elétrons, como poderia ser o boro, obteríamos uma área com densidade de lacunas maior 
do que o resto do dispositivo. A diferença de concentrações entre elétrons e a lacuna cria um campo 
elétrico, e o conjunto assim formado se denomina união p-n. A maioria das células solares estão 
formadas a partir de uma união p-n, a qual se adicionam contatos metálicos para poder extrair a 
corrente até o exterior. Os demais de elementos que aparecem na ilustração 6 são: 

�  Capa antirreflexo (AR). Desenha-se com o objetivo de reduzir as perdas por reflexão 
superficial, com uma refletância mínima a determinado comprimento de onda. 

�  Rede de metalização. Prepara-se de maneira a permitir a coleta adequada de elétrons 
introduzindo uma resistência mínima e considerando que deve permitir a maior passagem 
possível de luz ao interior do dispositivo. A estrutura mais utilizada é a que apresentada no 
desenho, em forma de pente. 
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�  As camadas ativas do semicondutor, o emissor ou capa n, e a base ou capa p. Observa-se que 
a espessura do emissor é muito menor do que a da base. A espessura das células solares foi 
diminuindo com o tempo, mas podem ser considerados valor típicos de espessura de células 

entre 250 e 350 �m. 

�  O contato metálico posterior, que normalmente se realiza em toda a superfície da célula. 

 

 

 

 

 

Ilustração 6. Estrutura típica da célula solar (esquerda) e princípio de funcionamento (direita). 

 

 

Princípio de funcionamento 

 
Quando a luz solar incide sobre a superfície da célula, se esta se encontra conectada a uma carga, 
como na parte direita da Ilustração 7, será produzida uma diferença de potencial nesta carga e, 
portanto, uma circulação de corrente do terminal positivo ao terminal negativo da célula. Nem todos 
os fótons da radiação solar são capazes de gerar pares elétron-lacuna, mas o fazem aqueles que têm 
uma energia igual ou superior ao gap Eg de energia do material (largura da banda proibida). Este 
valor é típico e característico de cada material semicondutor. Resumindo, os fenômenos que ocorrem 
são: 

- Os fótons com energia igual ou superior a Eg podem ser absorvidos e produzir pares de 
elétron-lacuna que, por sua vez, podem atuar como portadores de corrente3 

- O campo elétrico separa os portadores antes de que voltem a recombinar-se, causando a 
circulação de corrente que fornecerá energia à carga 

                                                           
5
 Nem todos os fótons com energia igual ou superior ao gap são absorvidos, já que existe uma parte que pode 

atravessar o dispositivo devido ao valor finito do coeficiente de absorção e da largura do semicondutor. As 
perdas devidas a este fenômenos se denominam perdas de transmissão. 
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- São produzidos fenômenos de injeção e recombinação de pares de elétron-lacuna, causando 
assim perdas de recombinação na célula FV. 

 

Considerando isto, a corrente gerada pela célula solar seria a diferença entre a corrente fotogerada 
IL, devida à geração de portadores produzida pela iluminação, e o que se chama corrente de díodo  
ou escura ID, devida à recombinação de portadores produzida pela voltagem externa. 

 

 ( )L DI I I V� �  (1) 

 

Desenvolvendo o termo da corrente escura segunda a teoria de Shockley, a equação (1) seria: 

 0
expL

t

V
I I I

mV

� �
� � � �

� �
 (2) 

na qual I0 é a corrente invertida de saturação do díodo, Vt é a voltagem térmica Vt=kT/e sendo k a 
constante de Boltzman, T a temperatura em graus Kelvin e e a carga do elétron) e m o fator ideal do 
díodo. Segundo a teoria de Shockley, que parte do pressuposto de que a recombinação é produzida 
principalmente pela difusão de minoritários, m deveria ter um valor igual a 1. Logo se observou que 
muitos díodos de silício solares tinham um valor m>1 que não concordava com a teoria da difusão. O 
uso de um parâmetro m, ajustável a cada caso particular, busca integrar, em um modelo simples, os 
desvios com relação ao caso ideal. 

Esta equação seria a que corresponderia ao dispositivo ideal, aplicável tanto a células como aos 
módulos. No entanto, existem alguns efeitos, denominados extrínsecos, como as quedas de voltagem 
associadas ao movimento de portadores do lugar em que é gerada até os contatos (emissor, base, 
malha metálica, superfície de contato, etc.), materializados através de uma resistência série externa 
Rs, e das correntes de fuga que podem afetar a característica, materializados através de uma 
resistência paralela Rsh. No capítulo “a equação característica” serão apresentadas várias 
possibilidades distintas à equação (2) para representar a característica I-V de um dispositivo FV, 
considerando estes efeitos. 

 

Eficiência quântica e resposta espectral 

 

Define-se a eficiência quântica do dispositivo QE como o quociente entre o nº de elétrons extraídos do 
mesmo e o nº de fótons incidentes para cada valor de comprimento de onda. Utiliza-se como 
ferramenta de caracterização da corrente de curto-circuito. Pra obtê-la ilumina-se a célula com fótons 
de comprimento de onda conhecida, medindo-se o nº de elétrons que circulam pelo exterior. Se 
chamando de eficiência de coleta �c(�)  à fração de portadores efetivamente extraídos do dispositivo, 
e �(�) ao coeficiente de absorção do material, a eficiência quântica QE pode ser obtida por: 

 ( ) ( ) ( )E cQ � � � � �� �  (3) 

A eficiência quântica é um indicador para diagnosticar se uma célula está coletando adequadamente 
fótons de distintos comprimentos de onda. A resposta espectral expressa o mesmo conceito em 
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termos de corrente extraída por unidade de potência luminosa incidente e se relaciona com a 
eficiência quântica por: 

( ) ( )R E

e
S Q

hc

�
� ��  

Sengo h a contante de Planck, c a velocidade da luz e e a carga de elétron. 

Ambas magnitudes são importantes porque permitem identificar problemas e defeitos na célula e na 
calibração das células, já que a corrente gerada é expressada como: 

 
0 0

( ) ( )d ( ) ( ) dL R E

eA
I A S E Q E

hc
� � � � � � �

� �

� �� �  (4) 

Onde E(�) é a distribuição espectral da radiação incidente e A a área do dispositivo. 

 

Parâmetros característicos da célula solar 

 

O descritor fundamental da célula solar é sua característica corrente-tensão I-V, que representa todas 
as possíveis combinações de corrente e voltagem que podem ser obtidas de uma célula e em 
determinadas condições (adiante veremos quais são os principais fatores que afetam a característica 
I-V). A ilustração 7 apresenta um exemplo de uma curva i-V típica de uma célula fotovoltaica. 
 

 
Ilustração 7. Curva característica típica I-V de uma célula fotovoltaica 

 

Os principais elementos que se depreendem da característica I-V são  

 

�  Corrente de curto-circuito (Icc notação espanhola, Isc notação internacional): É a máxima 
corrente que produzirá o dispositivo sob condições definidas de iluminação e temperatura, 
correspondentes a uma voltagem igual a zero. 
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�  Voltagem de circuito aberto (Vca notação espanhola, Voc notação internacional): É a máxima 
voltagem do dispositivo sob condições determinadas de iluminação e temperatura, 
correspondentes a uma corrente igual a zero. 

�  Potência máxima (Pmax): É a máxima potência que produzirá o dispositivo em condições 
determinadas de iluminação e temperatura, correspondente ao par máximo VxI. 

�  Corrente em o ponto de máxima potência (Imax): É o valor da corrente para Pmax em 
condições determinadas de iluminação e temperatura. 

�  Voltagem  no ponto de máxima potência (Vmax): É o valor de voltagem para Pmax em 
condições determinadas de iluminação e temperatura. 

�  Fator de preenchimento o fill fator (FF): É o valor correspondente ao quociente entre Pmax e 
o produto Isc x Voc. Pode ser expressado em porcentagem, sendo que 100% corresponderia a 
um hipotético perfil de curva quadrado, não real. Fornece uma ideia da qualidade do 
dispositivo fotovoltaico, sendo que este será melhor quanto maior seja seu fator de 
preenchimento. 

�  Eficiência � : É o quociente entre a potência que pode entregar a célula e a potência da 

radiação solar que incide sobre ela PL..   max(%)
L

P

P
� �  

Distintos tipos de células fotovoltaicas 

 

Existem diversos tipos de células fotovoltaicas, em função do material a partir do qual estão 
fabricadas ou da estrutura da célula. Podemos distinguir: 

 
- Células de Si monocristalino (Si-m). As células crescem a partir de um único crista, de modo que 

totó o material faz parte de uma mesma rede cristalina. 
- Células de Si Policristalinas (Si-p) e/ou multicristalino. A estrutura está formada por vários 

monocristais, com orientações cristalográficas aleatórias. Em algumas ocasiões se distingue entre 
células policristalinas e multicristalinas em função do tamanho dos cristais, denominando-se 
policristalinas aquelas com cristais menores, na gama de 1�m e 1mm, e multicristalinas aquelas 
com tamanhos de cristais maiores (vários milímetros). 

- Células de Si Amorfo (Si-a). Aqui as posições, distancias interatômicas e direções das ligações 
apresentam dispersão com relação às da estrutura cristalina ordenada. O processo de fabricação 
é mais simples, mas o rendimento do dispositivo é menor. A espessura da célula é menor, de 
modo que entram dentro da categoria de células de lâmina fina. 

- Células de materiais híbridos. Denominam-se células de heterounião e consistem em várias capas 
de materiais monocristalinos sobre as quais se deposita um segundo material que pode ser de 
estrutura poli (ou micro) cristalina, ou amorfa. 

- Células compostos binários. A células está constituída por um composto binário, como o GaAs, 
CdTe, InP, etc. 

- Células compostos ternários. As mais utilizadas são CuInSe2, CuInSs AlAsGa. 
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Si-m Si-p Si-aSi-m Si-p Si-a

 
Ilustração 8. Esquema da estrutura atômica de um material monocristalino, policristalino e amorfo 

 
Dentro das duas últimas categorias estão as que se denominam células de compostos III-V, 
compostas de materiais das colunas III e V da tabela periódica. Estas são as células mais eficientes 
do mercado e normalmente se utilizam para sistemas de alta concentração. 
 

O gerador fotovoltaico e associações. Painel plano e sistemas de 

concentração 

Introdução 

 
Entende-se por gerador fotovoltaico o conjunto de módulos fotovoltaicos que proporcionam energia a 
uma instalação. Nesta seção descreveremos a estrutura básica do módulo FV, sua curva característica 
e os fatores que influenciam na mesma, as particularidades a serem consideradas ao associar várias 
células ou módulos e, finalmente, apresentaremos brevemente os sistemas de concentração. 

O módulo fotovoltaico 

 
O módulo fotovoltaico consiste na conexão eléctrica de células FV em série-paralelo até obter os 
valores de tensão e corrente desejados. O conjunto assim definido é encapsulado de forma que fique 
protegido dos agentes atmosféricos que o possam afetar quando esteja trabalhando exposto ao 
tempo, conferindo-lhe ao mesmo tempo rigidez mecânica e isolando-o eletricamente do exterior. Os 
primeiros módulos fotovoltaicos utilizados em aplicações autônomas de pequena potência 
costumavam estar constituídos por 33 ou 36 células de silício monocristalino ou policristalino, 
associadas em série. Atualmente, com a ampla gamas de instalações fotovoltaicas existentes e o 
aumento de novas aplicações como a integração de sistemas fotovoltaicos em edifícios, o tamanho e 
características dos módulos apresenta uma grande variação. 
 
A estrutura mais convencional do módulo fotovoltaico é a esquematizada na ilustração 9, que 
apresenta a seção transversal de um módulo no qual se observam os seguintes elementos: 
 

�  Cobertura frontal: Deve possuir uma elevada transmissão na gama de comprimentos de 
onda que possa ser aproveitada por uma célula solar fotovoltaica (350 a 1200 nm no caso de 
células de silício) e uma baixa reflexão da superfície frontal, para aproveitar ao máximo a 
energia solar incidente. Ademais, o material deve ser impermeável, ter boa resistência ao 
impacto, ser estável à exposição prolongada de raios UV e possuir uma baixa resistência 
térmica. Se a água penetrasse no interior do módulo, corroeria os contatos metálicos 
contribuindo para reduzir drasticamente a vida útil do módulo. Na maioria dos módulos a 
superfície frontal é utilizada para conferir rigidez e dureza mecânica. Dentre os materiais 
para a superfície frontal mais utilizados podemos encontrar acrílicos, polímeros e vidro. O 
mais utilizado costuma ser o vidro temperado com baixo conteúdo de ferro, por suas 
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características de baixo custo, elevada transparência e estabilidade, impermeabilidade à 
água e aos gases e boas propriedades de autolimpeza. 

�  Encapsulamento: Utiliza-se para conferir adesão entre as células solares, à superfície frontal 
e à posterior do módulo. Deverá ser impermeável à água e resistente à fadiga térmica e à 
abrasão. O mais utilizado é o EVA (etileno-vinil-acetato). 

�  Cobertura posterior: Deve ser impermeável e com baixa resistência térmica. Normalmente é 
utilizado como uma camada de Tedlar aderida a toda a superfície do módulo, ainda que 
também existam modelos que utilizam uma nova camada de Tedlar e um segundo vidro. 

�  Células solares e seus conectores: as faixas de interconexão elétrica geralmente são de 
alumínio ou aço inoxidável, soldadas de forma redundante com dois condutores paralelos 
para aumentar a coleta de portadores nas duas faces da células.  

 
 

Ilustração 9: Seção transversal da configuração convencional de um módulo fotovoltaico  

 

Distintos tipos de módulos fotovoltaicos 

 
�  O processo de fabricação de um módulo de Si possui várias fases que podem resumir-se em: 

1. Obtenção do silício de grau metalúrgico por redução da areia o quartzo. 
2. Purificação do silício de grau metalúrgico a Si de grau semicondutor ou solar 
3. Crescimento do cristal de silício 

a. Método Czochraslski (Si-m) 
b. Refinado por método de zona flutuante (Si-m) 
c. Métodos de limpeza ou solidificação direcional (Si-p) 

4. Transformação dos lingotes de Si em células solares 
a. Corte dos lingotes em lâminas 
b. Limpeza e decapagem (eliminar restos de metais e algumas micras de material) 
c. Texturização (criação de micro-pirâmides) para aumentar a incidência da luz na 

superfície da célula 
d. Formação da união p-n  por difusão de dopantes 
e. Realização das metalizações, normalmente por serigrafia 
f. Capa anti-reflexiva 

5. União das células no módulo 
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Com isto se obtém os módulos de Si mono e multicristalino, que são os mais abundantes no 
mercado. As células de Si-m, provenientes de lingotes, têm forma semi-quadrada, enquanto as de 
silício poli e multicristalino, por serem cristalizadas pela solidificação direcional, possuem aspecto 
quadrado. Os rendimentos para este tipo de tecnologia costumam ser de 16-18% nas células e de 
13-15% no módulo. 
 
Outras tecnologias de silício multicristalino: Existem dois procesos que foram desenvolvidos 
industrialmente para o crescimento de lâminas de silício, que são o crescimento definido pela 
borda, no qual se parte de Si fundido que ascende por capilaridade através de uma matriz de 
grafite, e o cresimento de lâminas sobre um suporte, em que um par de filamentos metálicos 
finos estão submersos em um cadinho no qual exista Si fundido, e são extraidos lentamente para 
que a lâmina se solidifique. O material obtido com estes métodos é quase monocristalino, com 
propriedades elétricas semelhantes às do multicristalino, e costuma ter uma eficiência de 15-
16%. 

�  Tecnologias de lâmina fina.  
� Silício amorfo (Si-a). Estes módulos geralmente se caracterizam por serem obtidos através do 

deposito de grandes superfícies de lâminas finas de condutores e semicondutores sobre um 
substrato adequado. A estrutura mais convencional é uma camada p, uma camada isolante 
intermediaria (i) e uma camada n (estrutura p-i-n), ainda que atualmente existam módulos de 
Si-a com uniões múltiplas, que conseguem assim aumentar a eficiência. Apresentam a 
vantagem de ter um baixo custo, menor uso do material (têm espessura em micras), 
versatilidade e aspecto estético que os tornam aptos para ser integrados em edifícios. Dentre 
as desvantagens temos o menor rendimento e a degradação inicial produzida neste tipo de 
módulos. As eficiências, para o caso de módulos de Si-a de uma única união, costumam ser 
de 5-6%, e de 6-8% para módulos de Si-a de multi-união. Existem também tecnologias 
híbridas de Si-a e Si microcristalino, com eficiências de 8-10%. 

� Módulos CIS. Geralmente são obtidos por vaporizações de disseleneto de cobre e índio 
(CuInSe2) sobre lâminas de vidro. Também desenvolvido comercialmente, obtém eficiências 
de módulo entre 11-13%. 

� Módulos de TeCd. O TeCd apresenta as vantagens de possuir uma largura de banda proibida 
bem ajustada à espessura solar e um alto coeficiente de absorção, de modo que poucas 
micras de absorvente são suficientes para a fabricação de uma célula solar. Como 
desvantagem temos a toxicidade do Cd. No entanto, esta tecnologia tem uma forte 
implantação comercial, como foi possível observar nas figuras da primeira seção deste 
capitulo. Sua eficiência atual é de 9-11%. 

�  Módulos de alta eficiência. Comentaremos brevemente alguns resultados, frutos da investigação 
com estas tecnologias, que conseguiram aumentar a eficiência dos módulos 
� Módulos de Si-m com células de contatos enterrados. A inovação deste tipo de células é que 

parte dos contatos frontais estão semienterrados no material das células. Desta maneira, o 
contato cobre uma área frontal menor, conseguindo assim um aumento da eficiência. Foi uma 
tecnologia comercial durante muitos anos, ainda que atualmente não se fabrique. A eficiência 
ronda 17% na célula e 15% no módulo. 

� Módulos com células de contatos posteriores. Neste caso o contato frontal é suprimido, 
transferindo-se a pontos de contato da face posterior. Quando não há recobrimentos que 
impeçam a passagem da luz solar às células, consegue-se aumentar o rendimento. As 
eficiências se situam entre 22-24% para células e 19-21% para o módulo. 

� Módulos de heterounião (HIT). Apresentam lâminas de silício cristalino rodeadas por capas 
ultrafinas de Si-a. Com isto, consegue-se aumentar a gama espectral ativa e, portanto, a 
eficiência, que se situa entre 18-20% para célula e 16-18% para o módulo.  

�  Módulos para sistemas de concentração. Serão explicados em seções posteriores. 
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A seguir apresentam-se imagens de diversas tecnologias de módulo. 
 

 

 
Módulo de Silício 
monocristalino 

 

 
Módulos de Silício policristalino 

 
Módulo com células de contato 

posterior 

 

 
Módulo de TeCd 

 

 
Módulo de Silício amorfo 

 

 
Módulo CIS 

 

Ilustração 10. Imagens de distintos t ipos de módulos fotovoltaicos. 
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                       Atividade recomendada: Realizar uma pesquisa na internet de módulos FV de 
distintas tecnologias e consultar suas folhas de características técnicas.  

 

A curva característica do módulo fotovoltaico.  

 
Como mencionamos, um módulo FV é uma associação série-paralelo de células FV. Sua curva 
característica será, portanto, a equivalente à mostrada na ilustração 7, mas com os parâmetros 
definidos para o módulo. A ilustração 11 apresenta várias possibilidades de combinações para uma 
associação de 36 células FV: uma associação puramente em série das 36 células (36s), uma 
associação de 18 células em série, conectadas em paralelo com outras 18 (18s x 2p) ou uma 
associação de 12 células em série, em paralelo com outros dois ramos de 12 (12s por 3p). Pode-se 
observar como quando se tem o mesmo número de células, a potência obtida é a mesma, e o que 
varia é a maneira de combinar-se os pares I-V, ensejando diferentes correntes de curto-circuito e 
voltagens de circuito aberto em função da combinação. 
 

 

Ilustração 11. Esquema do conexionado em série-paralelo de várias células fotovoltaicas (esquerda) e 
distintas curvas I-V obtidas pela associação de 36 células FV (direita) 

 

Fatores que afetam a característica I-V do gerador FV 
 
Os principais fatores que afetam a característica I-V do gerador fotovoltaico são a intensidade de 
i lum inação (irradiância) e a t emperatura. A irradiância afeta principalmente a corrente, de modo 
que em uma primeira aproximação é possível considerar que a corrente de curto-circuito é 
proporcional a mesma: 
 
A temperatura tem um efeito mais destacado sobre a tensão e a potência, de modo que ao aumentar 
a temperatura, estas diminuem. A ilustração 12 apresenta exemplos de variação da irradiância à 
temperatura constante, e variação de temperatura à irradiância constante. 
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Ilustração 12. Influencia das variações de irradiância e temperatura na característica I-V de um dispositivo 
fotovoltaico. 

Existem alguns coeficientes, característicos de cada módulo, que indicam a maneira pela qual os 

principais parâmetros do módulo ou célula variam com a temperatura. Estes são �, para expressar a 

variação da corrente de curto-circuito com a temperatura, � para expressar a variação da tensão de 

circuito aberto com a temperatura e � para expressar a variação da potência máxima com T. Valores 

aproximados para células de silício podem ser representados como: 
 

Tabela 1. Valores típicos dos coeficientes de temperatura para células de silício cristalino 

0.06 %scI

T
�

�
� ��
�

 0.31%ocV

T
�

�
� ��
�

 max 0.42%
P

T
�

�
� ��
�

 

 
Deve-se considerar que os valores dos coeficientes apresentados na tabela anterior são aproximados 
para dispositivos de silício cristalino. Atualmente existe uma grande variedade de tecnologias no 
mercado, algumas das quais, como as de Si-a e outras tecnologias de lâmina fina, caracterizam-se 
por possuir coeficientes de temperatura menores e, portanto, melhor comportamento comparativo a 
temperaturas altas, sem considerar os demais efeitos. 
 
 
 

                           Atividade recomendada: Comparar os valores dos coeficientes de temperatura 
de distintos tipos de módulos FV. Obter a informação das folhas de características técnicas dos 
módulos disponíveis na internet.  

 
 
Outros fatores que afetam a característica I-V. 
  
Ainda que sejam considerados secundários, devemos mencionar outros fatores que também afetam a 
característica I-V, que são o efeito da distribuição angular e conteúdo espectral da luz. 
 

� Os valores nominais do módulo são medidos com um feixe de luz perpendicular ao mesmo. 
No entanto, quando este opera em condições reais, a luz solar não incide perpendicularmente 
ao módulo devido ao movimento contínuo do sol, o que faz com que aumente as perdas por 
reflexão. Estas perdas são minimizadas no caso dos sistemas com rastreamento, nos quais, 
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dependendo do tipo de rastreamento, pode-se chegar a ter incidência perpendicular o tempo 
todo.  

� Dependendo da hora da medida e da época do ano, o espectro apresenta pequenos desvios 
com relação ao espectro considerado padrão na superfície terrestre, e estas variações 
produzem foto-correntes distintas, conforme seja a resposta espectral. Além disso, o sensor 
utilizado para medir a radiação solar pode ter uma resposta espectral diferente da do gerador 
fotovoltaico que se pretende caracterizar. Existem normas internacionais que permitem 
calcular o erro devido à dissociação entre as respostas espectrais da amostra a medir  o 
dispositivo de referência e a dissociação entre o espectro medido e o espectro de referência.  

 

A equação característica 
 

Ao descrever a célula solar, apresentou-se uma equação característica, a equação (2), indicando que em 
dispositivos reais existem certos efeitos extrínsecos que modificam esta equação e se materializam em 

forma de uma resistência série Rs e resistência paralelo, Rsh, produzindo modificações na forma da 
característica I-V. O efeito da Rs e Rsh na curva I-V pode ser apreciado na ilustração 13. 

  

 
 

Ilustração 13. Efeito de um aumento de Rs (esquerda) e Rsh (direita) na característica I-V de um dispositivo 
FV. 

 

Isto modificaria a equação característica (equação (2)), por introdução dos termos de Rs e Rsh. 

Ademais, algumas vezes se utiliza um modelo de dois exponenciais com duas correntes invertidas de 
saturação de díodo I01 e I01, e dois fatores de idealidade do díodo, m1 e m2. Considerando tudo, a 
seguir se apresentam as três equações mais utilizadas para representar a curva i-V dos dispositivos 
FV, juntamente aos esquemas elétricos correspondentes. Os demais parâmetros presentes nas 
equações (6), (7) e (8) foram expostos ao descrever a equação (2): 
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Tabela 2. Possíveis equações características (de maior a menor complexidade) e seu correspondente 
esquema elétrico para a característica I-V do gerador FV. 

Esquema elétricos Equação 
I

VIL ID1 ID2 Rsh

Rs
I

VIL ID1 ID2 Rsh

Rs

01 02

1 2

exp 1 exp 1s s s
L

t t sh

V IR V IR V IR
I I I I

mV m V R

� � � �� � � �� � �
� � � � � �� � � �� � � �

� � � �� � � �

 (5) 

V

I
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I

IL ID
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R V

I

IL ID
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Rsh V

I

IL ID

Rs

R
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L
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I I I
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� �� �� �
� � � �� �� �

� �� �
           (6) 
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0
exp 1s

L
t

V IR
I I I

m v

� �� ��
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� �� �
              (7) 

 

Dependendo do tipo de dispositivo, da precisão requerida e/ou da disponibilidade dos dados e 
procedimento de cálculo, poderia ser utilizada qualquer uma das três equações apresentadas na 
tabela anterior para modelar a curva I-V do gerador, sabendo-se que a expressão (8) é a mais 
simplificada, pois não considera os efeitos de Rs e Rsh, e a equação (6) a mais complexa, mas também 
a  que requer mais parâmetros de ajuste. 

 

Condições de referência para a característica I-V 
 
Considerando que a curva característica do módulo fotovoltaico muda com as condições ambientais, é 
preciso definir uma série de condições de operação para poder contrastar os valores de distintos 
fabricantes e aplica-las a outras condições desejadas. As condições mais utilizadas são: 
 
Condições Estandartes de Medida (CEM) 

 

São as de uso mais generalizado e universal, definindo-se por: 
 
 Irradiância   1000 W/m² 
 Distribuição espectral  AM 1.5G 
 Incidência Normal 
 Temperatura de a célula 25°C 
 
Normalmente os parâmetros característicos dos módulos ou células incluídos nas folhas de 
especificações técnicas são definidos nestas condições. No entanto, a experiência mostra que poucas 
vezes os módulos fotovoltaicos atingem estas condições, já que com um nível de irradiância de 1000 
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W/m² que pode ser alcançado ao meio-dia, os módulos adquirem temperaturas de mais de 25ºC. É 
por esta razão que também são definidas outras condições que pretendem representar o 
comportamento do módulo de maneira mais real. 
 
Condições Nominais de Operação (CNO) 

 

Estão definidas por: 
Irradiância  800 W/m² 
Temperatura  Temperatura de Operação Nominal de a Célula (TONC) 
Velocidade do vento 1 m/s 
Temperatura ambiente 20°C 

 
Nesta o TONC é o que se define como a  temperatura nominal de operação da célula e representa a 
temperatura que alcançariam as células solares para um nível de irradiância de 800 W/m2, 
temperatura ambiente de 20ºC, velocidade do vento de 1 m/s e incidência nominal. O valor da TONC 
também está incluído nas folhas de características técnicas dos módulos, e pode ter valores típicos 
entre 47 e 51º, ainda que dependa do tipo de tecnologia do modulo (se é lâmina fina, Si-m ou Si-p, 
etc.) e do tipo de encapsulado. 
 
A normativa internacional4 especifica a maneira com a qual se deve calcular esta temperatura. Esta 
informação é facilmente acessível através do fabricante. Devido a que as condições nominais de 
operação fazem referência à temperatura ambiente, e não à temperatura do módulo, faz-se 
necessária uma expressão que relacione ambas. Uma expressão simples, mas amplamente utilizada 
é: 
  

 
20

800
c a

NOCT
T T G

�
� � �  (8) 

Onde  Tc é a temperatura da célula ou módulo 
 Ta é a temperatura ambiente 
 NOCT é a Temperatura de Operação Nominal da Célula 
 G é a irradiância em W/m² 

Transferência a outras condições de operação 
 
Devido às variações apresentadas pela característica I-V, especialmente com a irradiância e a 
temperatura, é importante contar com meios para obter esta características nas condições desejadas. 
Existem normas internacionais que propõem vários métodos para converter esta característica de 
umas condições determinadas de irradiância e temperatura em outras. Aqui se apresentarão 
equações do método 1 da norma EM 61215, universalmente utilizada, mas é importante mencionar 
que esta norma propõe outros dois métodos um pouco mais complexos de aplicar. 
 
Segundo esta norma, a característica I-V de um dispositivo fotovoltaico poderá ser corrigida a CEM ou 
outras condições desejadas aplicando as seguintes equações: 
 

                                                           
4 Norma Europeia EM 61215, Edição 2. Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules. Design 
qualification and type approval.  
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 � �2
2 1 2 1

1

1sc

G
I I I T T

G
�

� �
� � � � �� �

� �
 (9) 

 � � � � � �2 1 2 1 2 2 1 2 1sV V R I I k I T T T T�� � � � � � �  (10) 

Onde: 
 

I1, V1  são as coordenadas dos pontos I-V medidos 
I2, V2 são as coordenadas correspondentes dos pontos em a curva corregida 
Isc é a corrente de curto-circuito medida do dispositivo teste 
G1 é a irradiância nas condições experimentais ou conhecidas 
G2 é a irradiância que se pretende transferir à característica I-V 
T1 é a temperatura nas experimentais ou conhecidas do dispositivo fotovoltaico 
T2 é a temperatura em condições padrão ou outras condições as quais se transfira a curva 
� e � são os coeficientes de temperatura para a corrente e a voltagem do dispositivo 
fotovoltaico teste a irradiância padrão ou outra irradiância desejada  
Rs é a resistência interna da espécie teste 
k é um fator de correção da curva 
 

A eficiência do módulo fotovoltaico 
 
Quando se falou da característica I-V da célula FV descreveu-se esta como o quociente entre a 
energia a obtida do dispositivo e a energia incidente. No entanto, existem várias maneiras de definir a 
eficiência do gerador fotovoltaico, dependendo da considerada área do mesmo. Assim, nos catálogos 
de fabricantes e em bibliografias de referência podemos encontrar: 
 
Eficiência com relação à área total: 
Esta definição implica a relação entre a máxima potência gerada pelo dispositivo e a quantidade de 
radiação solar incidente no dispositivo completo. Por dispositivo completo entende-se a área total do 
módulo, incluindo células, espaço intercelular, contatos e moldura do mesmo. É a que se costuma 
utilizar para módulos. 
 

 max

Áreatotal
T T

P

A G
� �

�
 (11) 

Onde Áreatotal
�   é a eficiência com relação à área total,  Pmax é a potência máxima que pode gerar o 

dispositivo, AT é a área total do mesmo e GT é a radiação solar incidente total. 
 
Eficiência com relação à área de célula: 
É uma versão modificada da anterior, na qual somente se considera a área coberta por células dentro 
do módulo, ignorando o espaço entre células e a moldura do módulo. Desta maneira, evita-se o efeito 
de molduras muito grandes, que na realidade não afetam a qualidade das células FV. 
A expressão seria a mesma que a da equação (11), substituindo a área total pela área das células Ac. 
 
Eficiência com relação à área ativa da célula: 
Esta definição implica o cálculo da eficiência baseada somente na área do dispositivo que está 
exposta à luz solar incidente. As áreas sombreadas pelos contatos ou as grades das células não 
estariam incluídas. Esta é a eficiência que oferece sempre um valor maior, ainda que normalmente 
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somente seja utilizado para células individuais e em resultados de laboratório, e não em dispositivos 
comerciais acabados. A ilustração 14 esquematiza a superfície considerada para o calculo dos três  
tipos de eficiências em uma célula de referência, preparada e encapsulada com os mesmos materiais 
que o módulo convencional. 
 
 

   

Eficiência com respeito à área 
total. Considera-se toda a área 
indicada, incluída a moldura e 
todo o espaço que não está 
coberto pela célula ativa. 

Eficiência com respeito à área 
de célula. Somente se 
considera a área ocupada pela 
célula ativa (área tracejada). 

Eficiência com respeito à área 
ativa da célula. Descontam-se 
as áreas cobertas pelos 
contatos e as fitas. 

Ilustração 14. Comparação das áreas consideradas para o cálculo da eficiência com respeito à área total 
(esquerda), com respeito à área da célula (centro) e com respeito à área ativa da célula (direita) 

Breve nota sobre os sistemas de concentração 

 
Uma maneira de aumentar o rendimento do sistema de geração FV é utilizando sistemas de 
concentração. Nestes sistemas uma parte da superfície da célula é substituída por um sistema ótico 
capaz de concentrar a quantidade de radiação solar incidente em uma célula menor, proporcionando 
uma produção elétrica igual ou superior a que seria conseguida com a célula de tamanho equivalente, 
mas com menor custo de fabricação. Apresenta-se um esquema na ilustração 15. A maioria dos 
sistemas de concentração utilizam óticas reflexivas, refrativas ou uma combinação de ambas.  
 

 
Ilustração 15. Esquema do princípio da concentração FV 

 
Denomina-se concentração geométrica C a relação entre a área de abertura do coletor e a área 
receptora ativa, e concentração energética a relação entre a radiação solar em W/m² que chega à 
superfície da célula, e a que chegaria se não existissem elementos concentradores, de modo que esta 
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poderia ser definida como a concentração efetiva. A primeira expressa-se geralmente como Cx, e é a 
que se utiliza para expressar a concentração do sistema. Os sistemas de concentração geralmente 
possuem rastreamento solar e as células utilizadas são células de alta eficiência, para aproveitar ao 
máximo o sistema de concentração. Como inconvenientes pode-se dizer que ao multiplicar a 
irradiância incidente sobre a superfície da célula, produz-se um aumento considerável de 
temperatura, de modo que costuma ser necessária a utilização de dissipadores térmicos. 
 
Os sistemas de concentração FV (CFV) se compõem dos seguintes elementos: 
- Células FV. Devem estar desenhadas para o nível de irradiância aumentado que incidirá sobre 

elas. Normalmente se conecta a um dissipador para reduzir o excesso de calor gerado. 
- Elementos óticos. Podem ser elementos reflexivos, refrativos ou uma combinação de ambos. 

Pode existir também o coletor principal, que realizaria uma primeira grande concentração da 
radiação solar e, adicionalmente, através de elementos óticos secundários, seria possível 
aumentar mais a concentração, ao mesmo tempo em que se homogeneizaria o nível de luz solar 
sobre a superfície da célula. 

- Rastreador. Os sistemas ópticos somente podem enfocar a luz que incide sobre eles com um 
determinado ângulo de aceitação. Não tem sentido, portanto, sua utilização em locais com muita 
radiação difusa e pouca direta ao longo do ano (na seção de radiações este termos serão 
explicados com mais clareza). Assim, recorre-se a sistemas de rastreamento. 

Tipos de sistemas de concentração  
 
�  Com relação à óptica.  

� Concentradores refrativos. Utilizam lentes refrativas como elemento concentrador. As mais 
utilizadas são as lentes de Fresnel, que possuem menor peso e custo do que uma lente 
convencional. Também são utilizadas as lentes de Fresnel lineares curvadas, devido ao seu 
menor peso e custo. 

� Concentradores reflexivos. Utilizam materiais reflexivos para concentrar a luz, normalmente 
espelhos de vidro ou plástico, ou distintas superfícies tratadas com coberturas reflexivas e 
refletores de alumínio. Na gama de comprimento de onda de interesse para os dispositivos FV 
de silício, a refletividade do alumínio é de 85%, enquanto que para os espelhos pode-se 
alcançar o valor de 90 ou 95%. No entanto, o alumínio é mais leve, resistente e fácil de 
manejar.  

� Concentradores híbridos. Têm elementos que funcionam por reflexão e por refracção, de 
modo que se consegue uma maior aceitação angular, eficiência, etc. 
 
 

 

 
Ilustração 16. Esquema de distintas óticas para concentradores fotovoltaicos. 

 



 
 

Energia Solar Fotovoltaica 24 
 

�  Segundo o nível de concentração 
� Sistemas de baixa concentração: Concentração geométrica 1 � X �10. Costumam utilizar 

células de silício convencionais e elementos reflexivos. 
� Sistemas de media concentração. Concentração geométrica 10< X < 100. Por não ser uma 

concentração muito elevada também, geralmente se utilizam células de silício (por ser mais 
baratas do que as de compostos III-V). Em quanto à óptica, pode ser por lentes de Fresnel, 
espelhos, discos parabólicos, etc. 

� Sistemas de alta concentração. Possuem concentrações superiores a 100X, com células de 
compostos III-V, normalmente de várias uniões, e geralmente foco pontual. 

 

Resumo do capitulo 

No presente capitulo se descreveu o estado atual de desenvolvimento mundial da energia solar 
fotovoltaica com relação as demais energias renováveis, com especial atenção aos países da América 
Latina e do Caribe. O capitulo continua com a descrição técnica dos fundamentos e tecnologias 
inseridas no que denominamos energia solar fotovoltaica. A parte final apresenta aspectos relativos 
ao uso de geradores fotovoltaicos, como as características de associações de dispositivos 
fotovoltaicos, a influencia das condições de operação dos dispositivos e, no geral, os aspectos 
técnicos mais importantes do subsistema de geração fotovoltaica. A última seção fornece noções 
básicas sobre os dispositivos de concentração fotovoltaica. 
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 2. Fundamentos da Radiação Solar e 

Energia Gerada 
 
O Sol, nossa estrela mais próxima, emite uma enorme quantidade de radiação fruto de reações 
internas de fusão nuclear. Uma pequena parte desta energia chega à Terra, o que constitui um 
formidável recurso. Saber qual é sua natureza, bem como sua disponibilidade espacial e temporal, 
constitui o primeiro passo para aproveitá-lo através da conversão fotovoltaica. 
 
Neste capitulo serão apresentados os fundamentos da radiação solar para aplicações fotovoltaicas. 
Conhecidos estes, serão estudados alguns aspectos sobre as estruturas de suporte utilizadas para 
colocar os módulos FV no campo, já que em função destas teremos maior ou menor quantidade de 
radiação solar sobre a superfície do módulo. Finalmente, será mostrado um procedimento de cálculo 
aproximado para obter a potência do módulo nas condições meteorológicas de uma determinada 
localidade, dado fundamental para integrar a energia gerada ao longo do ano. 
 

Natureza da Radiação Solar 

Nesta seção trataremos a origem, natureza e composição da radiação solar, isto é, responderemos à 
pergunta: o que entendemos por radiação solar? 

Irradiância e Irradiação Solar 

 

A radiação solar é a energia que chega do sol em forma de ondas eletromagnéticas. Diferentemente 
de outro tipo de transferência de energia, a radiação eletromagnética não precisa de suporte material 
para sua transmissão, isso é, pode ser transmitida através do vácuo. 
 
Conforme aspecto da radiação solar que se pretenda estudar, utilizam-se vários conceitos para definir 
suas características. 
 
O primeiro deles, chamado I r radiância Solar  (G) , constitui uma medida de potência 
(energia/tempo) por unidade de área. Por tanto, é medido em watts por metro quadrado (W/m²), ou 
miliwatts por centímetro quadrado (mW/cm²) quando se trata de expressar a irradiância incidente 
sobre uma célula. A irradiância que chega a nosso planeta proveniente do Sol tem um valor médio 
aproximado de 1.367 W/m². 
 
¿Que importância tem o conceito de irradiância para a Energia Solar Fotovoltaica (ESF)? 

�  A eficiência de conversão eléctrica de um dispositivo fotovoltaico se expressa em tanto por 
cento com relação à irradiância solar global incidente sobre este. 
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                  Si um módulo fotovoltaico de área 1,28 m² entrega 210 W em Condições Padrão de 
Medida o STC (G = 1000 W/m² e T = 25ºC e espectro solar tipo AM1.5G), sua potência unitária 
será então de 210 W/1,28 m² = 164,1 W/m², o que representa uma eficiência de conversão de 
16,4 % nestas condições. 

 
Por I r radiação Solar  se entende a quantidade de energia solar incidente por unidade de superfície 
durante um período definido de tempo (normalmente um dia, mês ou ano). Obtém-se integrando a 
irradiância global neste período. Costuma expressar-se e kWh/(m²·dia), kWh/(m²·mês) o 
kWh/(m²·ano). 
 
¿Para que se ut i liza o conceit o de I r radiação na ESF? 

�  A Irradiação Solar Anual característica de uma localidade constitui o parâmetro 
fundamental a ser considerado para situar uma instalação solar fotovoltaica.  

Composição espectral da radiação solar 

 

A radiação solar se compõe de ondas eletromagnéticas que abarcam uma determinada gama de 
frequências ou, inversamente, de comprimentos de onda. Praticamente toda sua energia se 

encontra o intervalo de comprimentos de onda existente entre m�2,0 e m�4 . Sua representação é 

conhecida como Espectro Solar.  

Fora da atmosfera, seu espectro se corresponde com o de um corpo negro a uma temperatura de 
5 770 K. É o denominado AM0 (Air Mass 0). Posteriormente, a interação da radiação solar com a 
atmosfera terrestre faz com que este espectro seja modificado. O Espect ro Solar de Referência 
para aplicações fotovoltaicas terrestres é o AM1.5G, correspondente a uma massa de ar de 1,5. 

¿Que impor tância prát ica t em o conteúdo espect ral da radiação solar  na ESF? 

�  O conteúdo energético existente em uma região do espectro solar indica o grau de 
aproveitamento deste que um material semicondutor pode realizar. Dependendo do material 
ou materiais semicondutores dos quais o dispositivo fotovoltaico esteja formado, aproveitara 
uma ou outra região do espectro, em função de sua curva de resposta espectral. 
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Ilustração 17. Distribuição espectral da radiação solar. 

Componentes direta e difusa da radiação solar 

 
Segundo o modo com o qual a radiação solar chegue até a superfície terrestre, depois de ter 
atravessado a atmosfera, a Irradiância Solar pode ser descomposta em uma fração chamada 
irradiância direta, Gb, e outra fracção denominada irradiância difusa, Gdif f. 
Por outro lado, a superfície terrestre reflete uma fracção da irradiância solar recebida. Assim, um 
dispositivo fotovoltaico ou um sensor de irradiância solar, dependendo de sua orientação, pode 
receber também parte desta irradiância refletida, influindo em seu comportamento. Esta fração é 
conhecida como albedo. 
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Ilustração 18.  Componentes da radiação solar sobre um dispositivo fotovoltaico. 

 
¿Quais component es da irradiância solar  são capazes de aproveit ar uma célula ou módulo 
fotovolt aico? 
 

�  Um dispositivo fotovoltaico “plano”, funcionando em modo convencional, é capaz de 
aproveitar as componentes direta, difusa e refletida da irradiância solar, de modo que a 
intensidade da corrente eléctrica que produz é diretamente proporcional ao valor da 
irradiância global. Os dispositivos de concentração, no entanto, estão desenhados para 
concentrar e gerar a partir da componente direta. 

 

Caracterização da Radiação Solar 

 
Nesta secção aprenderemos também a distinguir os parâmetros físicos mais úteis para a correta 
caracterização da radiação solar. 
 

Tempo Civil e Tempo Solar 

 

A referência temporal com a qual lidamos cotidianamente se denomina Tempo Civil (LMT, Local 
Mean Time). Este é definido para zonas geográficas mais o menos amplas. Contudo, ao estudar a 
energia solar resulta mais simples utilizar o Tempo Solar (LAT, Local Apparent Time). A diferença 
entre uma e outra referência depende do comprimento da zona considerada. 
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O Comprimento de referência, r� , para o Tempo Universal (U.T.), é o meridiano de Greenwich, e seu 

Tempo Civil é conhecido como GMT (Greenwich Mean Time). Existe também, devido a pequenos 
movimentos do eixo Norte-Sul terrestre, uma leve diferença entre GMT e LAT, referente à chamada 
equação de tempo (ET). Em função desta, para uma zona de comprimento � , obtém-se a 
equivalência entre o tempo civil e o tempo solar. Deve-se considerar que a cada hora GMT a mais se 
correspondem 15 graus em comprimento (positivo até o Leste), e que em alguns países se realiza 
uma correção, c para o horário de verão. 

� � cETLMTLAT r ����� 15/��  

Para conhecer e prever sua magnitude, identificaremos os ângulos geométricos que definem a 
posição do Sol com relação a um observador terrestre, em um momento determinado. Ademais, serão 
estudadas as variáveis climatológicas que podem modificar seu valor. 

Determinar a posição solar 

 

A geometria do sistema Sol-Terra, o instante de observação e a posição deste sobre a superfície 
terrestre condicionam a posição aparente do Sol. 
 
 
 
¿Qual a inf luência da posição solar  na ESF? 

�  A determinação da posição solar serve para a irradiância (e sua integral, a irradiação) 
incidente sobre um plano horizontal. Também serve para determinar o Ângulo de Incidência 
(AOI, Angle of Incidence) da radiação solar sobre os dispositivos fotovoltaicos e, assim, 
avaliar possíveis opções de rastreamento solar em função das perdas angulares. 

 

Com efeito, o valor de irradiância sobre plano horizontal fora da atmosfera é definido por 
� �ssenG ��13670 � , sendo � �º80,2'cos0334,01 ��� j�  a correção da irradiância solar média 

devido à excentricidade da órbita terrestre. Estima-se em função do ângulo diário, 
� � º360·25,365/' diaNj � . O ângulo s�  representa a altitude solar. 
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Ilustração 19: posição do sol com relação a um observador terrestre. Fonte: The European Solar Radiation 

Atlas. 

 

 

Ângulos de declinação, altitude e azimute solares 
 

O ângulo de declinação,� , pode ser obtido a partir do ângulo diário como: 

� � � � � �
� � � � � �'3sin00148,0'3cos002697,0'2sin000907,0

'2cos006758,0'sin070257,0'cos399912,0006918,0

jjj

jjj

���

�����
 

A partir deste podem ser obtidos os ângulos de altitude solar, s� , e azimute, s� , conhecendo a 

latitude � e o ângulo horário solar �  em função da hora t  do dia (entre 0 e 24), � �1215 �� t� . 

� ������� coscoscossinsinsin
1 �� �

s  

� � sss ������ coscos/sinsinsincos ���  (para o hemisfério sul, sinal menos) 

ss sen ���� cos/cossin �  

onde: 

� � 0sin,coscos �� sss si ���  e � � 0sin,coscos ��� sss si ��� . 
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A influência da atmosfera e do clima 

 

Até agora os parâmetros obtidos dependiam de variáveis geométricas, facilmente previsíveis. Para 
avaliar a irradiação recebida na superfície terrestre a partir da existente antes de atravessar a 
atmosfera, recorremos a vários parâmetros. 
 

�  O índice de claridade, KTd, define-se para uma área a partir da irradiação média diária na 
superfície, Gd, e a irradiação média extraterrestre, God, como o quociente Gd/ God. O índice de 
claridade mensal seria definido a partir de valores médios do índice diário como 

� � � � � �mdmdmTd GGK 0/� . 

�  A massa de ar relativa, m, representa o caminho percorrido pela radiação através da 

atmosfera. Depende do ângulo de altitude solar, s� , e da pressão atmosférica local, p. É 

representada pela expressão � � � � }º07995,650572,0{sin/
6364,1

0

�
��� ssppm �� . 

�  Espessura óptica (Rayleigh), r� , pode ser obtida em função da massa de ar mediante o 

algoritmo 
432

00013,000065,01202,07513,16296,6/1 mmmmr ������ para m<20. 

Em caso contrario, aplica-se mr 718,04,10/1 ��� . 

�  O fator de turbidez (Linke), TLK, definido pelo estado da atmosfera (na ausência de nuvens), 
com valores típicos de 2 para atmosferas frias e claras, 3 para atmosferas cálidas e claras, 4-6 
para atmosferas com alto conteúdo em vapor de água e >6 para atmosferas contaminadas. 
Deste modo, a irradiância direta sobre uma superfície horizontal pode ser determinada pela 

seguinte correlação: � � srLKb mTG ��� sin8662,0exp1367 �� . 

 

Ilustração 20. Mapas de irradiação global média diária na América Central e América do Sul. FONTE: NREL. 
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Estruturas de suporte e energia gerada 

 
A energia produzida pelo sistema dependerá, em primeiro lugar, do tipo de montagem do campo de 
painéis, se é fixo, com seguimento, etc. e, ademais, da estimação das diferentes perdas ocasionadas 
quando um sistema está trabalhando em operação real no exterior. A seguir faremos uma revisão 
destes temas. 
 

A instalação do gerador. Estruturas de suporte. 

 
A estrutura de suporte do campo de painéis fotovoltaicos é um elemento auxiliar importante que 
cumpre três funções fundamentais: 
- Por um lado, atua como armação, conferindo rigidez ao conjunto de módulos FV e adaptando a 

geometria e disposição do painel, 
- Ademais, situa os módulos em uma orientação e inclinação adequadas, que dependera da 

localização geográfica na qual estejam e também do tipo de aplicação. 
- E, finalmente, serve como elemento intermediário para a união dos módulos FV com o somente 

ou elemento construtivo ao que estejam ancorados (telhado, parede, etc.). 
 
Os materiais dos quais estão construídas devem ser resistentes à corrosão, normalmente utiliza-se 
alumínio anodizado e aço galvanizado no calor. Os módulos FV são fixados sobre elas com parafusos 
de alumínio anodizado e aço inoxidável para evitar pares galvânicos e corrosões. Além disso, deve-se 
garantir um bom isolamento elétrico. 
  
Com relação à inclinação, em muitas instalações se otimiza o desenho para obter os valores máximos 
de saída do campo fotovoltaico durante os piores meses do ano, que é quando a radiação é mais 
fraca e a produção de energia é muito menor, ou se otimiza para obter a maior produção anual. Em 
algumas ocasiões se utilizam estruturas que possuem duas ou três posições, permitindo ao usuário 
variar a inclinação do gerador de acordo com a estação. 
  
A colocação dos painéis fotovoltaicos depende do número de módulos, do espaço disponível, da 
possível integração em elementos já construídos, etc., mas podemos comentar de forma geral as 
seguintes possibilidades: 
  
Somente. É a forma mais comum e apresenta as vantagens de acesso, facilidade de montagem e 
área oposta ao vento, ainda que seja suscetível de ser enterrado ou objeto de rompimento por 
animais ou pessoas.  
Poste. Comum em instalações de pequena dimensão, como faróis ou equipamentos de comunicações. 
Parede. Apresenta a vantagem de não demandar um espaço adicional, no entanto, pode apresentar 
os inconvenientes de não possuir uma orientação adequada ou estar submetida a sombras parciais. 
Telhado. É uma das mais comuns, pois não requer nem espaço, nem estruturas adicionais, mas como 
no caso anterior pode ser mais difícil encontrar a orientação adequada e é frequente o surgimento de 
sombras parciais. 
 
Para instalações maiores, nas quais o gerador fotovoltaico está constituído por diversos grupos, 
requerem-se instalações mais robustas, cimentadas adequadamente. Além destes casos deve-se ter 
um cuidado especial para que uma fileira de módulos não gere sombra sobre outra imediatamente 



 
 

Energia Solar Fotovoltaica 33 
 

posterior, considerando as primeiras e ultimas horas do dia em que a sombra projetada é mais longa, 
bem como as diferentes trajetórias do sol ao longo do ano. 

Sistemas com rastreamento. 

 
Atualmente está aumentando a instalação de sistemas fotovoltaicos com rastreamento solar, já que 
deste modo consegue-se um maior aproveitamento da energia solar. A conveniência, e o tipo de 
rastreamento, dependerão da localidade em que será instalado o sistema, e o ganho que conseguirá 
com relação à ocupação do terreno. Existem diversos tipos de sistemas conforme o tipo de 
rastreamento. Os mais utilizados estão resumidos no seguinte quadro. 
 

Rastreamento em dois eixos. A superfície coletora mantém a todo 
momento perpendicular aos raios de sol, de modo a assegurar a 
máxima captação de energia. Para que o ângulo de incidência seja 
mínimo, a inclinação da superfície devera ser igual ao ângulo 
zenital do sol e a orientação igual ao azimute solar. 

����

 

Rastreamento em um eixo polar (inclinado a latitude de lugar). 
Gira sobre um eixo norte-sul com a superfície orientada ao sul para 
o hemisfério norte e ao norte para o hemisfério sul, e inclinado um 
ângulo igual à latitude, de forma que o eixo de rotação do sistema 
é paralelo ao eixo da terra. A rotação se ajusta para que a normal à 
superfície coincida a todo momento com o meridiano local que 
contém o sol e a velocidade de rotação é de 15º por hora. 

N

S

N

S

 

Rastreamento em um eixo azimutal. A superfície gira sobre um 
eixo vertical. O ângulo de inclinação da superfície é constante e 
igual à latitude. O giro se ajusta para que a normal à superfície 
coincida a todo momento com o meridiano local que contém o sol. 
A velocidade de giro é variável ao longo do dia. 

Rotación azimutalRotación azimutal  

Rastreamento em um eixo horizontal. A superfície gira sobre um 
eixo horizontal e orientado em direção norte-sul. O giro se ajusta 
para que a normal à superfície coincida a todo momento com o 
meridiano terrestre que contém o sol. 

N

S
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                        Atividade recomendada: Realizar uma busca de sistemas comerciais de 
montagem de módulos fotovoltaicos, tanto para instalações fixas quanto com rastreamento. 

 

A energia obtida do gerador fotovoltaico. 

Para poder estimar a energia gerada por um gerador fotovoltaico devemos, em primeiro lugar, saber 
qual é a radiação incidente sobre o plano em o que se localizam os módulos fotovoltaicos. A partir 
desta, e com os dados de temperatura, deveremos estimar a potência nas condições experimentais 
desejadas e avaliar ou, pelo menos, determinar o valor dos mais comuns existentes na bibliografia, 
aos distintos fatores de perdas que reduzem a potência de um gerador de seus valores nominais até 
seus valores reais em operação. Obtida esta potência, integram-se estes valores para o período que 
desejamos quantificar a energia, seja diário, mensal ou anual. 

Para o cálculo da energia do gerador em condições experimentais, partimos da potência do mesmo no 
ponto de máxima potência do sistema, e o levamos às condições de irradiância e temperatura da 
localidade na qual se instalou nosso sistema. Existem diversos programas informáticos que fornecem 
os valores de irradiância e temperatura para determinadas localidades e em distintas orientações e 
inclinações. Nos exemplos aprestados no caso prático, os dados foram obtidos do programa 
Meteonorm ou da aplicação PVGIS: Geographical Assesstmen of Solar Energy Resource and 
Photovoltaic Technology. Esta aplicação foi desenvolvida pelo Instituto de Estudos Ambientais (IES: 
Institute of Environmental Studies) do JRC em colaboração com a Agência Internacional da Energia  e 
a Escola de Minas de Paris, e permite a obtenção de recursos solares e o cálculo de produções 
fotovoltaicas em distintas localidades da Europa, Ásia e do Sudoeste da Ásia. 

Extrapolação dos valores de potência às condições de operação. Método -1 (simplificado). 
 
No capitulo 1 explicou-se um procedimento para transportar a curva I-V completa em condições 
determinadas a outras condições desejadas. Quando se dispõe da curva I-V completa do sistema de 
geração é possível utilizar esse método, mas normalmente não é possível possuir a curva completa, 
mas os valores da potência nominal do sistema. Partindo desta é possível calcular, através de um 
modelo aproximado, a potência em distintas condições de operação. Uma das equações mais 
utilizadas para tanto, por sua simplicidade, é: 
 

 � �, ,1m m ref c c ref
ref

G
P P T T

G
�� �� � �

� � (12) 

Onde: 
Pm é a potência máxima do gerador nas condições desejadas de irradiância G e temperatura da célula 
Tc. 
Pm,ref é a potência máxima do gerador nas condições de referência (condições padrão de medida ou 
outras condições nas quais se conheça a potência) 
Gref é a irradiância nas condições de referência 
Tc.ref é a temperatura da célula nas condições de referência 
� é o coeficiente de variação do ponto de máxima potência com a temperatura. 
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A equação (12) se refere à temperatura da célula, não à temperatura ambiente, que é a que costuma 
ser encontrada nas séries históricas de dados meteorológicos, no entanto, uma equação que 
relacionava ambas já foi apresentada no capitulo 1: 
 

 
20

800
c a

TONC
T T G

�
� � �  (13) 

onde Tc é a temperatura da célula, Ta é a temperatura ambiente, TONC é a Temperatura de Operação 
Nominal do módulo fotovoltaico, e G é a irradiância. 
 

O fatores de perdas 
 
A equação (12) permite o cálculo da potência em distintas condições de operação, e a partir daí se 
poderia obter a energia. Contudo, em um sistema real existem diferentes perdas que devem ser 
consideradas e que fazem com que a potência do sistema não seja igual a que seria obtida 
multiplicando a potência nominal do módulo tipo pelo número de módulos que compõem o sistema. O 
calculo exato das mesmas não é sempre fácil, contudo, em algumas delas é possível aplicar intervalos 
gerais ou utilizar valores de referência na literatura. Em geral os fatores a se considerar seriam:  
 

�  Perdas por diferença de parâmetros entre módulos (mismatch). 

�  Perdas por sujeira ou pó. 

�  Perdas angulares e espectrais 

�  Perdas ôhmicas em corrente contínua, devidas às quedas ôhmicas nos cabos. 

�  Perdas por não cumprimento da potência nominal. Aqui se refere à possibilidade de que os 
fabricantes forneçam módulos com potências próximas ao limite inferior à gama 
considerada válida para sua potência nominal, o que, em um numero suficiente de módulos, 
produziria uma redução da potência do sistema.  

�  Perdas por rendimento do rastreamento do ponto de máxima potência. 

�  Perdas por sombreamento. 

�  Perdas por temperatura. 

�  Perdas por rendimento AC/DC do inversor. 

�  Perdas ôhmicas em alternada. 

�  Perdas devidas a outros aspectos não considerados, como paradas por manutenção, 
funcionamento a baixa irradiância, etc. 

Na bibliografia constam alguns artigos que estimam fatores de perdas para distintos sistemas 
fotovoltaicos. 
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                        Atividade recomendada: Realizar uma pesquisa bibliográfica dos fatores de 
perdas mencionados na lista anterior para alguns sistemas fotovoltaicos segundo a localização, 
posição e orientação. 

 
 

Resumo do capitulo 

Neste capitulo conhecemos os fundamentos da radiação solar como recurso primário da energia solar 
fotovoltaica. Descreveu-se sua origem, natureza e composição. Aprendemos também a distinguir os 
parâmetros físicos mais uteis para sua correta caracterização. Para conhecer e prever sua magnitude, 
identificamos os ângulos geométricos que definem a posição do Sol com relação a um observador 
terrestre, em um determinado momento. Ademais, estudamos as variáveis climatológicas que podem 
modificar seu valor. Em cada uma destas seções dedicamos uma atenção especial à influencia que 
estas variáveis exercem sobre a produção de energia solar fotovoltaica. Foram apresentadas distintas 
possibilidades de instalação dos sistemas fotovoltaicos e oferecido um método simples para estimar a 
potência do gerador em distintas condições de operação e, a partir dai, obter a energia gerada. 
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 3. Componentes dos sistemas fotovoltaicos 

e padrões 
 
 
 
Este tema descreve os principais componentes dos sistemas fotovoltaicos, salvo os painéis solares. 
Dedica-se especial atenção aos acumuladores de energia, aos sistemas de acondicionamento de 
potência e às cargas dos sistemas, isso é, aos “aparelhos” que finalmente queremos fazer funcionar. 
Também se analisa os demais componentes do sistema. Além disso, neste tema se inclui uma análise 
da normativa que afeta os sistemas fotovoltaicos e seus componentes.  
 
 

 
 

Ilustração 21.  Sistema fotovoltaico autônomo  

 

Armazenamento e acondicionamento de energia 

Nesta seção descreveremos os componentes do sistema fotovoltaico. O sistema pode carecer de 
algum ou alguns componentes que serão descritos, dependendo de sua finalidade e desenho 
específico.  
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Sistema de acumulação de energia 

 
Devido à natureza variável da radiação solar em ciclos diários (dia/noite, presença de nuvens) e 
anuais (diferente nível de insolação dependente da estação do ano) muitas aplicações precisam 
incorporar um sistema de acumulação da energia elétrica gerada pelos painéis solares. Deste 
modo, é possível utilizar a energia no momento em que seja necessária, que não precisa 
necessariamente coincidir com o momento em que é produzida. 
  
O exemplo mais obvio é o da iluminação: A energia eléctrica é gerada quando existe luz natural que 
normalmente coincide com o tempo durante o qual não é preciso utilizar iluminação artificial. Portanto 
a energia produzida será armazenada para recorrer à iluminação artificial quando não existe 
iluminação solar natural e, portanto, os painéis solares não estão produzindo eletricidade. 
 
Nas aplicações descentralizadas da energia solar fotovoltaica, o sistema de acumulação de energia 
utilizado com maior frequência são as baterias de chumbo-ácido, a acumulação de água em depósitos 
para seu uso posterior e as baterias alcalinas de Ni-Cd ou Ni-Fe. 
 
As características mais desejadas em um sistema de armazenamento de energia para aplicações 
fotovoltaicas são um longo t empo de vida, alt o número de ciclagens ( car regar-descarregar) , 
baixa auto-descarga, pouca necessidade de manutenção, resistência a períodos de baixa 
carga, alt a ef iciência de carga e baixo preço. 
  
Neste texto nos focaremos na descrição das bater ias de chumbo ácido (Pb-ácido. Ilustração 22), 
por ser o sistema de acumulação mais utilizado nas aplicações descent ralizadas da energia solar 
fotovoltaica (ESFV). Estas baterias estão constituídas normalmente por grupos de vasos de 2V que se 
associam para obter a tensão requerida. São muito comuns as baterias que fornecem diretamente 
12V ou 24V. A temperatura de operação está entre -10ºC e 50ºC. A densidade energética das 
baterias de Pb-ácido situa-se entre 10Wh/kg e 30Wh/kg e o número de ciclagens, isso é, o número de 
vezes que a bateria pode ser carregada e descarregada está entre 500 e 2000 vezes. A capacidade de 
acumulação é de 50Ah e 12000 Ah. 
 
 
 

 
 
Ilustração 22: À direita bateria Pb-ácido para uso em instalação fotovoltaica. À esquerda bateria de Pb-acido 

sem vaso, nem eletrólito 

 

As vantagens de utilizar este tipo de baterias é que estão disponíveis comercialmente em qualquer 
lugar do mundo, a um preço relativamente baixo, que são fiáveis e funcionam em uma ampla gama 
de temperaturas, com um alt o número de ciclagens e baixo nível de auto-descarga. Suas 
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desvantagens são seu elevado peso e problemas associados com a operação com cargas de baixo 
valor, bem como possíveis problemas em caso de sobrecarga. 
 
As baterias de Pb-ácido estão fabricadas com placas de metal que constituem os elet rodos (a parte 
positiva é óxido de Pb e o polo negativo é Pb), uma dissolução de ácido sulfúrico em água 
denominada elet ról i t o e o vaso que contém os componentes citados. Durante a carga da bateria, 
produz-se uma reação química entre os eletrodos e o eletrólito, que se inverte durante a descarga, 
dependendo de que aos eletrólitos se conecte um gerador ou uma carga elétrica, respectivamente. 
Durante a carga se gera ácido sulfúrico que se incorpora ao eletrólito aumentando sua densidade 
enquanto na descarga se produz o processo inverso. Os processos químicos produzidos durante a 
carga da bateria geram hidrogênio H2 no processo denominado gaseificação. Este gás é explosivo, o 
que deve ser considerado, evitando que se produzam acumulações de gás no lugar em que estão as 
baterias. Chispas ou fogo próximo às baterias pode provocar explosões. A densidade do eletrólito 
varia com o estado de carga e com a temperatura. Como cifra orientadora, a capacidade da bateria é 
reduzida 1% por grau célsius. Obviamente, isto deve ser considerado em instalações fotovoltaicas 
localizadas em ambientes frios. Quando se dispõe das folhas das características técnicas da bateria, é 
possível estimar seu estado de carga a partir da tensão medida em seus bornes e da densidade do 
eletrólito. 
  
Às baterias de Pb-ácido são definidas comercialmente por sua capacidade em Ah o Wh a uma certa 
corrent e de descarga, normalmente 10 A. A capacidade de uma bater ia é a quant idade de 
energia eléct r ica que pode ser  ext raída da bater ia sem que a t ensão em  bornes da bater ia 
caia abaixo de cer to valor . Outro conceito básico é o de estado de carga da bater ia (SOC) que 
se def ine como a quant idade de carga disponível em um momento dado dividida ent re a 
quant idade de carga disponível quando a bat er ia está completamente car regada.  
 
Quando as baterias permanecem em um estado de baixa carga durante longos períodos de tempo se 
produz um fenómeno denominado sulfatação, no qual se acumula sulfato de chumbo nos bornes da 
bateria. Estes processos reduzem a capacidade da bateria. Outro processo que reduz a capacidade da 
bateria é a corrosão das placas, seja por um excesso de carga da bat er ia ( sobrecarga)  ou 
durante o uso normal da bateria por longos períodos de tempo. Pelo menos os estados de sobrecarga 
podem ser evitados através de uma correta gestão da carga das baterias. Também afeta a duração 
das baterias a estratificação do eletrólito, que consiste na tendência do ácido sulfúrico a ser 
depositado no fundo do vaso da bateria. O eletrólito torna-se mais denso até o fundo da bateria e, 
portanto, contém menos cargas em suas partes altas. Este processo pode ser mitigado através de 
uma moderada gaseif icação (isso é, que o hidrogênio seja produzido) que redistribua o eletrólito 
em todo o vaso.  
 
Existem baterias de Pb-ácido fabricadas especificamente para usos fotovoltaicos. No entanto, são 
mais caras do que as baterias de automóvel. Assim, em muitas instalações de países desenvolvidos 
são instaladas baterias de automóvel. Nesses casos é desejável que sejam instaladas baterias com 
uma capacidade maior do que a correspondente às dimensões. Este modo evitaria um estado baixo 
de carga nas baterias de automóvel que se traduziria em uma drástica redução de seu tempo de vida. 
 
As baterias de Ni-Cd são muito mais caras do que as de Pb-ácido e seu uso está restringido a 
pequenas aplicações em telecomunicações, telefones, sinalização, etc. de moderado consumo 
energético.  
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              Temos uma instalação fotovoltaica equipada com uma bateria de Pb-ácido de 180 Ah 
a 12 V em bornes da bateria. Os painéis solares foram emprestados a um vizinho para que 
pudesse bombear água de seu poço. Se, no momento da desconexão, nossa bateria está 89% 
carregada, permite-se uma profundidade de descarga de até 73%, a eficiência carga/descarga é 
de 85% e utilizaremos somente uma lâmpada fluorescente de 18W, quantas horas teríamos sem 
danificar a bateria? 

A energia elétrica que contém a bateria é 180 Ah x 12 V=2160 Wh 

Este valor é reduzido pelo estado de carga 0.89, a uma profundidade de descarga 0.73 e a 
eficiência de descarga 0.85, da seguinte maneira: 

2160 Wh x 0.89 x 0.73 x 0.85 = 1192.84 Wh utilizáveis. Portanto, o número de horas que 
podemos utilizar nossa lâmpada é: 1192.84 Wh/18 W = 66 h 

Reguladores de carga 

 
O propósito dos reguladores de carga é prevenir a sobrecarga o sobre-descarga da bat er ia e, 
por tanto, a redução do t empo de vida de estas últ imas. Os reguladores se situam entre 
gerador e a bateria. Uma função adicional do regulador de carga é evitar a sobre-descarga das 
baterias, desconectando-as das cargas (lâmpadas, refrigeradores, etc.). As possibilidades de desenho 
dos reguladores são infinitas, do mais simples, constituído por uma resistência, até sistemas que 
analisam no tempo os dados físicos e elétricos dos diferentes componentes do sistema fotovoltaico 
(tensão e temperatura da bateria, estados de carga, correntes de carga e descarga, etc.). Variam as 
condições de operação do sistema com base em algoritmos matemáticos. Obviamente, o preço do 
regulador costumar ir paralelo a suas prestações. 
 
Na pratica alguns usuários provocam um curto-circuito nas conexões do regulador e da bateria, de 
modo que possam continuar consumindo energia das baterias, apesar de que o regulador possa 
interromper o fornecimento de energia às cargas. Este modo de proceder, muito frequente com os 
usuários de instalações rurais, pode provocar a redução acelerada do tempo de vida das baterias. 

Inversores CC/CA 

 
Uma das dificuldades com as que se encontra a ESFV é que a maioria das cargas estão desenhadas 
para trabalhar em corrente alternada. A imensa maioria das lâmpadas, refrigeradores, etc. foram 
pensados para ser utilizadas na rede alternada convencional. O uso de cargas de CC que possam ser 
conectadas diretamente a uma bateria pode representar um maior custo econômico ou, inclusive, 
uma redução das prestações, devido ao limitado mercado de CC e/ou um deficiente desenho das 
cargas. 
  
Para ut i lizar  cargas convencionais de cor rente alt ernada os sistemas fotovolt aicos devem 
incorporar  inversores CC/ CA. Estes dispositivos transformam a corrente contínua fornecida pela 
bateria do SF em corrente alternada, adequada para ser utilizada por cargas de CA (ilustração 23). 
Adicionalmente, utilizam-se inversores que permitem injetar a energia elétrica gerada por dispositivos 
fotovoltaicos à rede elétrica. Mas este ponto é tratado no Tema 5.  
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Ilustração 23: Esquema da função de um inversor  

 
Os inversores de sistemas fotovoltaicos isolados podem fornecer tensões de saída de 110V ou 220V, 
dependendo do tipo de carga utilizada. O inversor é também um rastreador de máxima potência do 
painel solar, como será tratado na seguinte seção. No mercado fotovoltaico é possível encontrar uma 
ampla variedade de inversores, com tecnologias que fornecem formas de onda alternada semelhantes 
às da rede convencional. Também é possível encontrar inversores de má qualidade. 
  

 

 

Ilustração 24: Rendimento de um inversor  

 
O inversor ideal deve ter um preço cont ido, ser f iável, gerar um baixo nível de harmônicos 
e ser mui to ef iciente para sua gama de potência de saída. O autoconsumo é produzido 
quando não existe uma carga em funcionamento, mas o inversos gasta uma quantidade determinada 
de energia. Seu valor deve ser o mais baixo possível. O inversor deve ser capaz de resistir 
transitórios, durantes os quais se produzem picos de demanda. Do mesmo modo, deve ser capaz de 
resistir a acidentes elétricos como, por exemplo, curtos-circuitos.  
 
A capacidade do inversor no momento de transformar a energia em CC que recebe, em energia em 
CA que fornece na saída, é definida por seu rendimento, isso é, pela potência de saída dividida entre 
a potência à entrada do inversos. Uma característica típica dos inversores é que seu rendimento é 
baixo se as cargas que alimenta possuem valores menores do que a potencial nominal do inversor 



 
 

Energia Solar Fotovoltaica 42 
 

(ilustração 24). Quando a potência consumida pela carga é semelhante à potência nominal do 
inverso, ter-se-á um rendimento tipicamente acima de 85%, enquanto se a carga consome muito 
menos potência, é possível que a eficiência do inversor baixe até um valor de 30%. 
0 %.  

Rastreadores de máxima potência 

 
Como explicou-se no Tema 1 existe um ponto da curva intensidade voltagem no qual a produção de 
potência é máxima (Ilustração 25). Se em nosso sistema fotovoltaico fossemos capazes de fazer 
operar os painéis solares neste ponto, seria possível aproveitar melhor a energia dos painéis e, logo, 
reduzir o tamanho e o preço do sistema gerador. Para tanto, é preciso ajustar a impedância do 
gerador e a bateria (que têm diferentes curvas IV) através de dispositivos conversores de CC/CC 
capazes de encont rar o ponto de máxim a pot ência do gerador solar . Estes disposit ivos se 
denominam rast readores de máxima potência ou, em inglês, MPPT (Maximum Power Point 
Tracking). 
 

 
Ilustração 25: Curva IV de gerador solar, potências máximas reais e potências fornecidas por um rastreador 

de máxima potência  

 
O uso destes dispositivos tem sentido quando a energia obtida compensa o investimento necessário. 
Cada caso particular deve ser analisado, ainda que se recomende seu uso para capacidades de 
geração acima de 1 kWp, em sistemas sem baterias, e acima de 10 kWp, para sistemas com baterias. 
Normalmente o rastreador de máxima potência costuma estar integrado no regulador de carga ou 
inversor CC/CA. 

Resto do sistema 

 
Além dos componentes descritos até aqui, existem uma série de componentes e par tes, 
procedimentos ou conceitos de grande importância a efeit os do correto funcionament o de 
uma instalação. Est es conceit os englobam o que em inglês se denomina “ Balance of  
systems” , isso é, “ o que resta” , além dos componentes fundamentais. Estamos falando do 
transporte do sistema (que tem grande importância quando os componentes foram movido a lugares 
remotos), do empacotamento (diretamente relacionado com o transporte), do espaço físico onde será 
realizada a instalação, do cabeamento, interruptores, conectores, containers para as baterias, etc. 
Todos estes aspectos contribuem à qualidade, durabilidade, custo do sistema e, o que é mais 
importante, à segurança e satisfação do usuário. 
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O empacotamento e transporte dos componentes contribui diretamente com o funcionamento do 
sistema. Um transporte incerto (o que é mais provável devido a distancia de alguns lugares de 
instalação) ou um empacotamento deficiente pode contribuir para que alguns componentes cheguem 
ao seu destino danificados ou, inclusive, inservíveis. 
 
O cabeamento que une os diferentes componentes do sistemas deve ser da qualidade e grossura 
adequada, considerando o comprimento dos cabos e a corrente a transportar. Recomenda-se que a 
queda de tensão nos cabos não supere 3% da tensão nominal da instalação. Na bibliografia foram 
citadas quedas maiores do que este limite em 50% das instalações analisadas. 
  
Os interruptores intercalados entre os diferentes componentes do sistemas costumam ser uma fonte 
de problemas devido à baixa qualidade ou inadequação para a gama de tensões e correntes que 
necessitam. Da importante deste componente trata uma citação bibliográfica sobre um projeto de 
eletrificação rural no qual 81% dos interruptores falhou, produzindo danos em outros componentes 
do sistema. 
 
 
As baterias devem estar situadas em um lugar adequado, protegida dos elementos atmosféricos e 
evitando que se produzam acumulações de gás ou que uma eventual explosão seja produzida e afete 
os usuários. O lugar deve estar ventilado e drenado para o caso de que seja produzida um vertido do 
eletrólito. O equipamento eletrônico deve ser protegido dos elementos e mantido a temperaturas 
moderadas. Se o SF não possui tensões acima de 60 V CC, não são necessárias medidas especiais de 
segurança, nem conexão terra.  
 
 
 

Cargas dos sistemas fotovoltaicos 

A energia solar tem um grande número de aplicações além da mera injeção de eletricidade na rede 
elétrica. Nesta seção serão expostas as aplicações mais comuns.  Uma carga de um sistema elétrico é 
o componente deste sistema que consome eletricidade para fornecer um serviço. A maioria das 
aplicações se referem a um tipo concreto de carga, ainda que existam aplicações da ESF que 
incorporem um grande numero de cargas diferentes como, por exemplo, um hospital rural. Nesta 
seção será abordada a iluminação, o bombeamento de água, a refrigeração de vacinas e outros usos 
ou cargas. 

Iluminação 

 
A i lum inação é uma das aplicações mais utilizadas da ESFV, constituindo um fornecimento básico, já 
que normalmente é a primeira e quase imprescindível aplicação de um sistema fotovoltaico. Esta 
aplicação pode ser encontrada isolada ou conjuntamente a outras cargas.  
 
Existem várias modalidades de iluminação fotovoltaica que se caracterizam por sua aplicação final e 
pela tecnologia de iluminação utilizada. Podemos encontrar lanternas fotovolt aicas, Solar Home 
Systems (SHS) , i luminação de ruas e iluminação de áreas (ambas mediante farolas 
fotovoltaicas), sinalizações tant o mar inas quanto terrest res, sinais de t rânsit o e pequenas 
aplicações da i lum inação como, por exemplo, iluminação de jardins, chaveiros luminosos e uma 
variedade infinita. 
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Ilustração 26: Lanterna fotovoltaica desmontada, à esquerda, e à direita outro modelo montado com seu 
correspondente painel solar. 

 
A lanterna fotovolt aica é uma aplicação muito interessante da ESFV e constitui uma das mais úteis, 
ao mesmo tempo que problemática, em meios rurais de regiões em desenvolvimento. Estas lanternas 
consistem em uma bateria, uma lâmpada fluorescente ou LEDs e sua correspondente eletrônica para 
o acondicionamento de potência (regulador de carga e balastro). Tudo isto se integra em uma 
luminária transportável. O equipamento inclui um gerador solar que pode estar integrado ou não ao 
corpo da luminária e, eventualmente, uma estrutura de suporte. Nas denominadas lanternas de mão 
o painel solar está integrado no mesmo corpo, com os demais componentes. As lanternas 
fotovoltaicas constituem uma alternativa barata a sistemas fotovoltaicos de maior tamanho e custo. A 
facilidade de transporte contribui a sua difusão. Além disso, algumas lanternas permitem fornecer a 
eletricidade de sua bateria a outras cargas de baixo consumo como, por exemplo, pequenos rádios. 
Em muito casos os usuários que têm um SF maior mostram interesse em adquirir lanternas 
fotovoltaicas, pois a consideram um meio flexível e muito transportável de satisfazer necessidades e 
iluminar. Contudo, uma análise da bibliografia existente e, sobretudo, de modelos reais, mostra que 
em muitos casos as lanternas têm um desenho, materiais e aparência que deixa muito a desejar, e 
uma capacidade de iluminação menor do que se esperaria de suas lâmpadas. 
  
 

                 O caso das lanternas mostra a versatilidade das aplicacoes da energia fotovoltaica, 
pois é uitlizada... no controle de pragas. Todos observamos que os insetos são atraidos pela luz. 
Aqui entra em jogo a lanterna fotovoltaica usada como armadilha de luz, ao estar situada em um 
recipiente que contém querosene ou água. Os insetos que voam ao redor da lanterna, 
eventualmente, posam e ficam presos no liquido do recipiente.  

 
Deixando de lado o tema das lanternas e retornado às lâmpadas com cargas em SF de modo geral, 
deve ut i lizar -se o t ipo adequado para cada aplicação, j á que a ef iciência energét ica é uma 
pr ior idade. Assim, as lâmpadas incandescentes ficariam, ao menos em teoria, fora do uso em 
instalações fotovoltaicas. Ainda que na SF se utilizem quase todos os tipos de lâmpadas disponíveis, 
até agora as lâmpadas f luorescentes dom inaram o panorama da maior ia das aplicações. Os 
LEDs, ao mesmo tempo em que melhoram a qualidade e preço, penetram rapidamente no mercado 
fotovoltaico (ilustração 27). 
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Ilustração 27: Lâmpada LED para sistema fotovoltaico  

Bombas 

 
Outra importante aplicação da ESFV é o bombeamento de água para consumo hum ano e 
animal e ir r igação de colheit as. Trata-se de transportar a água do lugar em que se encontra, seja 
um poço ou a superfície, até o lugar de distribuição e uso. A instalação de um sistema de 
bombeamento requer um estudo prévio da capacidade de forneciment o do aquíf ero, de 
modo que nunca se exceda sua capacidade de reposição. A super -exploração pode ser  
desast rosa quando se esgotar  o recurso ou se produz a sal inização do aquífero. Deve-se 
considerar a instalação de um tanque de armazenamento e seu tamanho, dependendo da quantidade 
de água requerida e da autonomia desejada (ilustração 28). Existem tabelas que fornecem os 
consumos por pessoa para cada tipo de serviço (água potável, banho, etc.). No caso dos animais, 
também existe informação da quantidade necessária diariamente para cada espécie. O mesmo se 
aplica a cada tipo de colheita. Estes dados devem ser adaptados na medida do possível aos usos 
culturais e às condições climáticas do lugar em que se pretenda realizar a instalação. 
 
 

 
 

Ilustração 28: À esquerda, sistema de bombeamento e armazenamento a partir de um poço. À direita 
esquema de bombas submergíveis: À direita bomba de deslocamento positivo e à esquerda bomba 

centrifuga, centro bomba flutuante, abaixo bomba de superfície 

 
É mais frequente ter que bombear água de poços do que a obter da superfície. O sist ema de 
bombeamento está const it uído pelo motor e pela bomba propriamente dita. O mot or 
t ransforma a energia eléct r ica em energia mecânica, que é t ransfer ida à bomba para sua 
t ransformação em  energia hidráulica. O motor pode funcionar em corrente alt ernada ou 
em corrent e cont ínua. Os motores de corrente contínua têm a vantagem de poder ser conectados 
diretamente ao sistema de geração de energia. Do lado negativo encontramos o desgaste das 
escovas do motor. Os motores de corrente alternada são mais eficientes e baratos do que os de 
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corrente contínua, mas para seu funcionamento requerem um dispositivo de arranque e um inversor 
CC/CA. 
 
A escolha do conjunto motor/bomba é determinada pela profundidade da qual se deve ext rai r  a 
água, a alt ura em  que se deve elevar (a um depósito, canal de irrigação, etc.) e às perdas de 
pressão nos encanamentos e demais componentes do sistema. Existem dois t ipos de bom bas: as 
de deslocamento posit ivo e as cent r ífugas. As primeiras se baseiam no movimento de um 
pistão que, por sua vez, desloca a água, enquanto as bombas centrífugas usam aspas para mover 
a água. As bombas de deslocamento positivo são apropriadas para bombear pequenos fluxos à alta 
pressão, enquanto as bombas centrífugas podem bombear volumes maiores a menor pressão. 
  
Alternativamente, as bombas podem ser classificadas por sua localização com relação à água que 
bombeiam (ilustração 28): Possuímos bombas submergíveis úteis para poços profundos e estreitos, 
bombas f lutuantes que podem ser instaladas flutuando na superfície de grandes massas de água e 
as bombas de superf ície que estão localizadas no nível do somente, próximas da água. As bombas 
submergíveis podem ser de deslocamento positivo ou centrífugas, trabalhando tanto em alternada, 
quanto em contínua, ainda que as que trabalham em alternada requeiram o uso de inversor CC/CA. 
As bombas submergíveis de deslocamento positivo operadas em CC requerem inversor CC/CC. As 
bombas flutuantes possuem um motor de CC conectado diretamente ao gerador solar. As bombas de 
superfície podem ser tanto centrífugas, quanto de deslocamento positivo. Neste caso, os demais 
componentes dependem da escolha de um motor de CC ou de CA. Além dos dispositivos 
anteriormente descritos, existe out ra conf iguração denominada sist ema de bombeamento 
com conversor  de f requência, que consiste em uma bomba centrifuga com um motor de indução 
assíncrono, conectado a um conversor de frequência que ajusta a voltagem e a frequência fornecida 
ao motor. Estes dispositivos permitem utilizar bombas convencionais disponíveis no mercado AC. 
Também é possível desenhar sistemas de bombeamento com baterias. Nestes casos, deve-se instalar 
um regulador de carga. Com este tipo de desenho, será possível dispor de água, ainda que ausente a 
radiação solar. 

Refrigeração de vacinas 

 
Existem grandes áreas do Planeta nas quais a rede elétrica ainda não chegou e as condições 
sanitárias estão longe do ideal, além de que não foram erradicados agentes que provocam o contagio 
de doenças. Nestes lugares a ESFV se converte em um forte aliado para a conservação de vacinas. 
Ainda que existam sistemas de refrigeração cuja fonte de energia seja diferente da fotovoltaica e com 
um investimento inicial menor do que o necessário para um sistema fotovoltaico, em muit os 
casos esta últ ima energia é mais barata quando se avalia t odo o ciclo de vida dos sistemas 
em lista. Ademais, é necessário uma al ta conf iança, uma manutenção mínima, bem com o um 
tempo de vida longo para o conj unt o do sistema. Considerando estas características, o sistema 
fotovoltaico de refrigeração é preferível diante de sistemas alimentados por querosene, diesel ou gás. 
 
O sistema fotovoltaico de refrigeração deve ser capaz de manter a temperatura interna do 
refrigerador na gama de 0º C a 8º C. Deve ser capaz de congelar água para fazer gelo e transportar a 
vacina a lugares distantes do centro de saúde. Para tanto, o isolamento t érm ico dos 
refr igeradores fot ovolt aicos deve ser  m aior do que nos refr igeradores convencionais, pois 
evitar perdas térmicas implica economizar energia e, portanto, reduzir o tamanho da instalação 
fotovoltaica. As capacidades típicas dos refrigeradores oscilam entre 4 litros e 200 litros. O 
refrigerador normalmente é alimentado a 12V ou 24V de CC, de modo que o sistema fotovoltaico 
consiste no gerador solar, a bateria, o regulador de carga e, obviamente, o refrigerador. O sistema 
fotovoltaico de refrigeração deve ser desenhado para trabalhar sem interrupção nas estacoes do ano 
com menor isolamento. Se o sistema de refrigeração é somente uma parte de um sistema 
fotovoltaico, que inclui outras cargas, deve-se dispor de um bateria específica, dedicada apenas ao 
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refrigerador. Isto torna mais difícil que, em caso de falha do sistema, percam-se as vacinas. O 
sistema deve possuir um alarme para avisar possíveis perdas do fornecimento elétrico ao refrigerador. 

Outras cargas e usos 

 
Proteção cat ódica: Este uso da ESFV protege da corrosão componentes metálicos, sobretudo 
encanamentos. As estruturas metálicas devem ser mantidas a um potencial negativo com relação à 
terra ou o ar. Normalmente se utiliza em estruturas relacionadas com a condução de petróleo e gás. 
Telecomunicações: A ESFV é utilizada para fornecer potência a sistemas de radiotransmissão, 
repetidores telefónicos, etc. 

 
 
 

 
 

Ilustração 29: Farol alimentado com energia solar e sinal de trânsito. 

 
 
Sinalização tanto terrestre, quanto marítima: Nesta aplicação o SF fornece energia a equipamentos 
de sinalização normalmente de tipo óptico. Isto permite uma grande independência dos sistemas, 
com um mínimo de manutenção. É muito utilizada nos faróis marítimos (como o da Ilustração) que 
incluem sistemas com geradores fotovoltaicos de centenas de Wp e baterias com capacidades de 
centenas de Ah. Também existem sistemas pequenos como boias marítimas com geradores de 
somente dezenas de Wp. A fotovoltaica é também muito utilizada nos sinais de trânsito iluminados 
mediante ESFV que constituem por si mesmos pequenos sistemas fotovoltaicos autônomos 
completos, com painel, bateria, eletrônica e iluminação (Ilustração).  
Produtos de consumo: Pequenas aplicações como calculadoras, relógios, luzes de jardim, etc.  
 

 

Padrões Internacionais 

 
A sociedade precisa de normas. Quando conectamos um dispositivo USB precisamos que a distancia 
entre cada conector macho-fêmea seja a mesma e que cada cabo conduza o sinal que se espera. As  
lâmpadas devem enroscar convenientemente, as folhas devem ter o tamanho adequado para que não 
se prendam nas impressoras (o que as vezes acontece) e assim até o infinito. Quantos problemas são 
criados quando se têm em casa um componente exótico de difícil substituição ou de cara reparação! 
Neste sentido, são indispensáveis as normas, não apenas como guia para os fabricantes, mas 
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também como garantia para o consumidor de que um produto se ajusta ao estado de arte 
normalmente admitido. 
 
Destas considerações se deriva o concei t o de norma, como especif icação t écnica que os 
produtos, processos o serviços devem cumprir  para garant i r  a funcionalidade requerida, 
sua qualidade e segurança. Para que esta normativa seja útil deve ser garantida por um 
laboratór io ou ent idade credenciada. Ainda que a normativa não seja necessariamente de 
cumprimento obrigatório, um consumidor informado prefere um produto que tenha esta garantia. A 
norma deve ser publica e elaborada com a participação das partes interessadas, em um processo no 
qual contribuam entidades reconhecidas e com conhecimento do objeto da norma.  

Organismos de normalização e laboratórios credenciados 

 

 
Existe uma série de organismos reconhecidos internacionalmente que se dedicam à tarefa de 
desenvolver normas sobre as questões mais diversas que possamos imaginar. No caso da ESFV os 
organismos mais importantes são I nternat ional Elect rotecnical Comission (I EC o CEI  em 
português) de âmbito internacional, o Comitê Europeu de Normalização Eletrotécnica (CENELEC) de 
âmbito europeu e, finalmente, no âmbito espanhol, a Associação Espanhola de Normalização e 
Certificação (AENOR). Através da AENOR os especialistas espanhóis participam nos comitês técnicos 
internacionais que estabelecem os textos das normas. As entidades interessadas desenvolvem, 
portanto, os textos das Normas CEI internacionalmente, Normas EM no âmbito europeu e Normas 
UNE no âmbito espanhol. Geralmente as normas de âmbito superior são traduzidas e adaptadas do 
âmbito internacional ao nacional. 
 
Existem uma série de laboratórios capazes de fornecer serviços de normalização como laboratório 
credenciado por diferentes entidades nacionais ou internacionais. Estes laboratórios dispõem de 
infraestruturas, pessoal qualificado, procedimentos e materiais adequados para realizar os testes. 
Com relação aos laboratórios credenciados internacionalmente, destacam-se Underwriters 
Laboratories (EUA), TUV Rheinland (Alemanha) e TÜV SÜD América, VDE Testing and Certification 
Institute (Alemanha), Fundação CENER-CIEMAT (Espanha), etc. 
 
Uma questão interessante... Quem normaliza ao normalizador? Isso é, quem garante (com um 
processo normalizado) quais são as entidades capacitadas para aplicar uma norma? No caso da 
Espanha, trata-se da Entidade Nacional de Acreditação (ENAC) que segundo seu folheto informativo é 
“a entidade designada... como único Organismos Nacional de Acreditação, dotada de poder público 
para outorgar credenciamentos, segundo o estabelecido no Regulamento (CE) n. 765/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Julho de 2008”. Um esquema semelhante pode ocorrer 
em qualquer país do mundo ou, de modo alternativo, empresas de credenciamento de âmbito 
internacional podem fornecer os serviços de credenciamento a produtos de diferentes países. 
 
Na Espanha existem vários laboratórios credenciados pela ENAC que fornecem diversos serviços de 
certificação relacionados com a energia solar fotovoltaica: AT4 WIRELESS, ENERTIS SOLAR, Fundação 
CENER-CIEMAT e INTA. Esta lista refere-se ao dia em que foi redigido este texto, de modo que sua 
atualização depende de consulta a ENAC. Deve-se considerar que os laboratórios credenciados assim 
o são para normativas concretas ou, inclusive, para partes de normativas determinadas. 
 

Normas Fotovoltaicas 
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Existe uma ampla variedade de normativas relacionadas com diversos aspectos da energia solar 
fotovoltaica. Estas normativas são de cumprimento obrigatório, garantindo ao consumidor que o 
produto reúne as condições requeridas pelas normas que lhe foram aplicadas. Faremos um resumo da 
normativa relativa de um modo mais direto a diferentes componentes dos sistemas fotovoltaicos. Por 
questões de espaço, não será citada uma grande quantidade de normas que poderiam ser aplicadas a 
componentes dos sistemas fotovoltaicos como, por exemplo, os equipamentos de iluminação, dentre 
outros. Na seguinte lista, as normas citadas como EM correspondem apenas ao âmbito europeu.  

A norma que rege a medida da curva IV de um módulo fotovoltaico é a CEI 60904. Ademais, existe 
uma série de normas relacionadas com esta e que se referem à correções devidas à temperatura e 
irradiância, questões relativas a dispositivos solares utilizados como referência nas medidas e sua 
calibração, características da distribuição espectral de referência, requisitos exigíveis e classificação de 
simuladores solares, etc. Também se dispõe de uma norma para a medida do rendimento e 
classificação energética dos módulos (CEI 61853). 

A norma CEI 61215 se aplica a módulos de silício cristalino e pretende garantir que os módulos 
resistiriam a determinadas condições climáticas (também definidas por norma, como temperaturas, 
granizo, etc.), bem como determinar sus características elétricas (por exemplo, potência máxima).  
Ademais, a norma CE 61345 trata de garantir determinada resistência dos módulos a exposição à 
radiação ultravioleta. A norma CEI 61646 é análoga à CEI 61215, mas de aplicação a tecnologias de 
lâmina fina. Para os sistemas de concentração tem-se a CEI 62108.  

As condições de segurança dos módulos, tanto na fabricação, quanto durante sua operação, são 
objeto da norma CEI 61730. Existe uma bateria de normas que se focam na informação que o 
fabricante fornece sobre módulos, células e lâminas (EM 50380, EM 50461 e EM 50513 
respectivamente).  Outras normas se referem à monitorização energética de sistemas fotovoltaicos e 
intercambio de dados e análises (CEI 61724),  terminologia e símbolos (CEI 61836). Não são questões 
menores, já que a normalização da terminologia, simbologia e formato de dados torna possível a 
comparação de sistemas fotovoltaicos. 

Com relação aos demais componentes do sistema (com exceção do gerador solar), existe uma norma 
que analisa os requerimentos do BOS (CEI 62093), o rendimento e operação de controladores de 
carga de baterias (CEI 62509) e segurança de conectores utilizados nas instalações fotovoltaicas ( EM 
50521). Existem normas CEI específicas para medir o rendimento de sistemas e acondicionamento de 
potência (CEI 61683),  a segurança de conversores de potência (EM 62109), informação fornecida 
sobre inversores (EM 50524) e sua eficiência (EM 50530) e rendimento e avaliação de sistemas de 
bombeamento (CEI 61702 e CEI 62253).  

Com relação às centrais conectadas a rede temos uma norma sobre a interface de conexão à rede 
eléctrica (CEI 61727),  a medida das características IV de campos fotovoltaicos de silício cristalino 
(CEI 61829) e outra norma sobre a documentação necessária, o funcionamento da central e a 
inspeção de sistemas (CEI 62446). 

Finalmente, os sistemas autônomos estão presentes em uma norma que analisa a idoneidade de seu 
desenho e seu rendimento em diferentes condições climáticas (CEI 62124). 
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          Pesquise qual é a entidade que realiza em seu país as funções AENOR e ENAC na 
Espanha, partindo  da informação fornecida pelo CEI na página web: 

http:/ /www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:5:0##ref=menu 

Em caso de não encontrar seu país tente em: 

http:/ /www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:9:0 

Quais normativas mencionadas na presente seção possuem uma versão no seu país?. 

Encontre uma empresa de seu país que ofereça a certificação da norma CEI 61215 ou seu 
equivalente nacional. Esta empresa está credenciada para certificar essa norma? Por quem?  

 

Resumo do capitulo 

Neste capitulo foram descritos os principais componentes de um sistema fotovoltaico, dedicando-se 
especial atenção aos sistemas fotovoltaicos autônomos. Do mesmo modo, deu-se uma visão da 
importância da normalização, das principais normas que se referem à tecnologia fotovoltaica das 
entidades implicadas nos processos de normalização.  
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4. Sistemas fotovoltaicos autônomos e mini-

redes 
 
O papel dos sistemas fotovoltaicos na melhora da qualidade de vida de parte da população mundial é 
indiscutível. Essa melhora acompanha o acesso à eletricidade que também pode contribuir para 
reduzir a emigração da população rural de países em desenvolvimento a áreas urbanas incapazes de 
administrar adequadamente semelhante avalanche humana. Nos países em desenvolvimento e 
especialmente em sus áreas rurais, a população é alta e o fornecimento de energia mediante meios 
convencionais se encontra com grandes obstáculos devido à carência de infraestruturas adequadas. 
As fontes tradicionais de energia (como, por exemplo, madeira) sofrem uma grande pressão, de 
modo que são incapazes de satisfazer a crescente demanda a longo prazo, ensejando problemas 
adicionais como a deflorestação, desertificação, perda de terra arável, etc. A ESFV é uma fonte de 
energia disponível localmente (a maioria dos países em desenvolvimento dispõem de um alto nível de 
insolação) cujos componentes podem ser adquiridos e instalados progressivamente, na medida em 
que mudam as necessidades, com métodos de operação e manutenção muito simples e uma grande 
capacidade de adaptar-se às peculiaridades culturais de cada lugar. 
 

Sistemas fotovoltaicos autônomos 

Um sist ema fotovolt aico autônomo é um conj unto de cargas e disposit ivos elét r icos e 
elect rónicos cuj os consumos energét icos são sat isfeitos por um gerador  solar  
fotovolt aico. Caracter iza-se por  não estar conectado à rede eléct r ica convencional. Neste 
tema analisaremos os principais tipos de sistemas fotovoltaicos autônomos, sua disposição totalmente 
isolada ou formando mini-redes e, finalmente, tocaremos alguns conceitos básicos de seu desenho e 
dimensão. Estes sistemas podem incorporar inversores CC/CA, lâmpadas halogênicas, pequenas 
incandescentes ou LEDs, refrigeração de vacinas, rádio e TV, equipamentos de bombeamento, etc. 
 

Solar Home Systems (SHS) e Lighting Kits 

 

Conhece-se por Solar Home Syst em  (SHS)  a um sist ema fotovolt aico autônomo proj etado 
para sat isfazer as necessidades de um lar . Este termo é utilizado quando o sistema está 
composto por um gerador  fotovolt aico e um sistema de acumulação de t amanho moderado 
e normalmente se encontra instalado no meio rural, com um baixo nível de desenvolvimento e siem 
aceso à rede eléctrica. Não existe um termo em espanhol específico para os SHS, utilizando-se de 
modo generalizado o nome em inglês o qualquer variante que venha à imaginação de cada autor ou 
distribuidor (sistemas autônomos, eletrificação rural, kit solar etc.).  

Um produto que se encontra frequentemente no Mercado fotovoltaico é o Kit de i lum inação ou 
l ight ing k it . Também se costuma denominar kit fotovoltaico ou alguma variação destas 
denominações. Estes produtos consistem em um conj unto f ixo de componentes fotovolt aicos 
com característ icas específ icas que são ofertados pelo distribuidor como um sistema fotovoltaico 
“feito”. Na realidade um lighting kit é um SHS montado e distribuído com elementos invariáveis. Estes 
sistemas oferecem principalmente iluminação junto a algum serviço adicional, especificado ou não 
(radio, TV etc.). Tanto os SHS, quanto os lighting kits possuem aproximadamente os mesmos 
componentes, conforme se pode ver na ilustração 21 que inclui um inversor CC/CA de 220 V e 
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lâmpadas alimentadas por CA. Normalmente os SHS e lighting kits menores carecem de inversor ou 
cargas em CA. Os componentes imprescindíveis são o gerador solar composto de mais ou menos 
painéis, conforme o tamanho do sistema, do sistema de acumulação, do regulador de carga, 
lâmpadas e seus balastros em caso de serem fluorescentes ou LEDs, e seus sistemas de 
acondicionamento de potência, cabos, interruptores e equipamento de montagem. Podem existir 
equipamentos ou cargas adicionais.  

 

Ilustração 30: À direita, KIT fotovoltaico sem montagem. À esquerda, Pequeno SHS. 

 
 
A ilustração 30 apresenta os componentes ainda sem ensamblar de um lighting kit, que integra a 
caixa da bateria com o regulador. Os sistemas fotovoltaicos autônomos em geral, e em particular os 
SHS e lighting kits, podem ser classificados conforme seu consumo energético, segundo a Tabela 3.
   
  

Tabela 3: Classificação de sistemas fotovoltaicos autônomos conforme seu requerimento energético 

Classe Consumo médio diário Cargas típicas 
1 <25 Wh Lanterna fotovoltaica 
2 <50 Wh Lighting Kit 
3 <150 Wh SHS para iluminação e radio 
4 <210 Wh SHS para iluminação, radio e TV 
5 <450 Wh SHS para iluminação, radio, TV e refrigeração 
6 >450 Wh Sistema comunitário 

 
Devido à qualidade da maioria dos painéis solares fabricados atualmente, normalmente, salvo 
exceções, sua escolha para um sistema fotovoltaico autônomo não representa problemas, exceto se o 
sistema foi dimensionamento de modo incorreto.  
 
Uma carga importante dos sistemas autônomos é a lâmpada. Seu custe pode representar entre 5 % e 
10 % do custe total do sistema. A substituição de lâmpadas fluorescentes e balastros, durante vinte 
anos de operação do sistema, pode aumentar o custo do sistema em 13 %. Problemas encontrados 
com as lâmpadas fluorescentes e sus balastros são o prematuro estrago de algum destes 
componentes e nível de emissão luminosa abaixo do esperado. Normalmente a causa destes 
problemas costuma ser a baixa qualidade dos balastros. É importante que o sistema fotovoltaico 
conste de mecanismos que protejam a inversão de polaridade, proteção contra curtos-circuitos e, no 
caso dos balastros, um sistema de proteção elétrica contra rompimento ou operação sem lâmpada 
fluorescente. Também deseja-se comprovar se existe incompatibilidade eletromagnética entre o 



 
 

Energia Solar Fotovoltaica 53 
 

balastro e outros componentes ou cargas. Como exemplo, não é infrequente que as interferências 
geradas por um balastro perturbem  a recepção do receptor de radio. 
 
Em alguns projetos nos quais foram instalados SHS o usuário demandava, para determinados usos, 
níveis de iluminação abaixo do fornecido pelas lâmpadas fluorescentes. Um exemplo que ocorre em 
lugares tão diferentes como o Brasil ou o Nepal é o interesse por deixar uma luz acesa durante toda a 
noite. Com uma lâmpada fluorescentes convencional, isto poderia provocar um déficit energético do 
sistema. No entanto, uma lâmpada incandescente de 2W ou uma pequena lâmpada Led pode 
satisfazer esta necessidade sem por em risco o equilíbrio energético do sistema. Estas pequenas 
lâmpadas lembram aos usuários as velas convencionais ou lâmpadas de querosene que utilizavam 
antes de possuir um sistemas fotovoltaico. Este exemplo mostra a importância de avaliar 
corretamente as necessidades dos usuários de sistemas fotovoltaicos. 

 
Atualmente as lâmpadas de LED melhoram suas prestações rapidamente (adaptação, eficiência, fluxo 
luminoso, credibilidade das características declaradas), paralelamente à redução de seu preço de 
aquisição. Neste sentido, deve-se prever que assim como no mercado convencional, os LED 
competirão com as lâmpadas fluorescentes no mercado fotovoltaico. Mais difícil é prever quando 
ocorrera a preponderância dos LED instalados em SF. 
 
Iluminas espaços mais amplos como escolas, hospitais, etc., é diferente de iluminar com SHS, 
principalmente na escala do sistema. Ademais, é possível incorporar um maior numero de 
componentes e cargas. A disposição das luminárias também tem um importante papel, pois questões 
como a uniformidade da iluminação e a iluminância no plano de trabalho terá uma relevância 
destacada. 
  
O usuário de sistemas isolados deve ser capaz de realizar algumas tarefas de manutenção, bem como 
possuir uma mínima formação sobre o correto uso dos SF. Especificamente, é importante que 
conheça que cargas pode utilizar e como. Deve ser capaz de encher de água as baterias, evitar o 
sombreamento dos painéis, etc. 
 
Uma aplicação importante da ESFV em meios rurais são as estações de carga de baterias. Nestes 
lugares o usuário não possui gerador solar, mas pode acudir à estação de carga e recarregar sua 
bateria em troca de dinheiro. Estas estações podem receber energia elétrica da mesma rede 
convencional, de um sistema gerador diesel ou gasolina e, no caso que aqui nos interessa, de um 
gerador fotovoltaico. 
 
 

Mini-redes 

 
Além dos sistemas fotovoltaicos autônomos que prestam serviço a uma moradia, existe outra 
estratégia de eletrificação rural, consistente em fornecer  elet r icidade a um conj unto de 
moradias, unidas at ravés de uma m ini-rede elét r ica. O termo em inglês é mini-gr id. A 
questão a avaliar-se é que tipo de instalação é preferível, mini-rede ou SHS? (Ilustração). Uma 
primeira aproximação ao problema consiste em considerar qual é o custo de cada tipo de instalação. 
O custo de uma mini-rede aumenta com a distancia entre moradias, mas na medida em que as 
moradias sejam mais próximas, pode resultar mais económico optar pela mini-rede. Por outro lado, os 
fatores sociológicos, culturas e psicológicos devem ser considerados. Contudo, não é possível 
encontrar na bibliografia uma metodologia geral para integrar todos estes aspectos na escolha entre 
mini-rede e SHS. Isto se deve em parte à relativa carência de informação sobre a evolução das 
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instalações reais. A informação disponível permite visualizar algumas das vantagens e desvantagens 
de ambas técnicas: 
 
  
 

 
 

Ilustração 31: SHS o mini-rede? 

 
 
SHS 
 
-Em muitos casos, o invest imento de capit al inicial é muit o alt o  para que uma família possa 
realiza-lo. Este problema se resolve através de financiamento externo de créditos. 
– Os SHS são sistemas modulares, de modo que podem ser ampliados em função dos 
requerimentos dos usuários.  
- O painel solar pode ser montado no telhado da casa, longe do alcance do gado ou de possíveis 
ladroes e sem ocupar espaço útil. 
- Não é preciso um sistema de distribuição de energia com contadores, como no caso de mini-redes, 
evitando gastos administ rat ivos. Por não existir um sistema de distribuição, evit am-se as 
conexões desautor izadas, que se podem dar no caso de mini-redes. 
- A falha do sistema afet a somente a um a moradia. 
 
Mini-redes 
 
- O invest imento inicial  é alt o, mas dependendo da distancia ent re as moradias pode ser 
menor  do que a do conjunto equivalente de SHS (maiores distâncias equivalem a um custo maior de 
mini-redes). 
-Depois de um tempo de operação e ainda que o sistema tenha sido projetado com base em perfis de 
consumo da comunidade determinados, o perf i l da demanda superara a capacidade de 
geração. Isto se deve ao uso de cargas não autorizadas. O fato de tratar-se de um sistema 
comunitário faz com que alguns usuários esqueçam a responsabilidade individual no consumo de 
potência realizando consumos abusivos. 
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-Uma vantagem (que pode converter-se em desvantagem quando considerados os fatores anteriores) 
é que a energia está menos l imitada para um usuário part icular  do que no caso dos SHS. A 
energia que não é consumida por um usuário pode ser utilizada por outro. 
- O equipamento das m ini-redes é mais sof ist icado do que no caso dos SHS, de modo que a 
manutenção e reparação é mais cara.  
- As mini-redes facilitam a instalação de serviços comunit ár ios como, por exemplo, iluminação 
pública, lavadoras, etc.  
- O sist ema pode afrontar melhor do que o SHS alguns defeit os ou incidentes como, por 
exemplo, a falha de algum número de painéis solares ou baterias. Na parte negativa, sinalizar que 
uma falha t otal ou parcial do sist ema afeta um maior  número de usuár ios do que no caso do 
SHS.   
 
 
 

Conceitos de dimensionamento 

 
Aprendemos que existe uma ampla variedade de componentes nos sistemas fotovoltaicos, que podem 
ser combinadas em diversas configurações, com um maior ou menor número de componentes. 
Ademais, dispomos de um grane número de “aparelhos” (cargas) que podem ser alimentados 
eletricamente por nosso sistema fotovoltaico. Finalmente, a quantidade de radiação solar disponível, a 
temperatura e as características climatológicas determinam a quantidade de energia que podemos 
obter de um gerador fotovoltaico concreto. Parece, portanto, que depomos das peças do quebra-
cabeça, mas seremos capazes de escolher que para do quebra-cabeça nos interessa? Sabemos 
quantas peças há, e de que tamanho? A primeira pergunta corresponde à questão do desenho, 
enquanto a segundo corresponde ao dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos.  
 

Dimensionamento Básico 

 
A seguir nos focaremos no desenho e dimensionament o de sistemas fot ovolt aicos 
autônomos, que em principio inclui um maior número de componentes do que um sistema 
conectado à rede. No Tema 5 se analisará o dimensionamento de sistemas conectados à rede. Assim, 
poderemos entender a quantidade de fatores em jogo. Ademais, existem sistemas híbridos, que 
incorporam um gerador fotovoltaico junto a geradores diesel, eólicos, etc. No momento do desenho e 
dimensionamento este tipo de sistemas é complexo, especialmente porque deve-se atender à 
disposição do recurso (sol, vento, combustível, etc.) e ao resultado econômico do peso relativo de 
cada tecnologia de geração. Dada a extensão disponível, apresentamos um exemplo muito simples de 
dimensionamento que abrange os conceptos básicos que nos interessa destacar. 
 
 
 

                Se queremos montar um sistema de bombeamento, devemos decidir: Se precisamos 
bombear água de modo contínuo, se preferimos armazenar a água ou os excesos de energia 
gerada e o tipo e disposição das bombas de água. Devemos escolher a opção mais apropiada à 
aplicação a um menor custo econômico. Estas questões constituem o desenho do sistema. Mas, 
além disso, uma vez escolhido o desenho devemos avaliar o tamanho dos componentes do 
sistema conforme o desenho escolhido e, inclusive, comparar o tamanho de diferentes desenhos. 
Esta parte do trabalho se denomina dimensionamento. 
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Não dispomos da mesma quant idade de energia solar no sul da Patagônia ou na Noruega, do que 
em Madri ou no México. Este é o principal  fator que det erm inará o t amanho do coração de 
nosso sist emas fotovolt aico, isso é, dos painéis solares. O segundo fator determinante do 
tamanho de nosso sistema é a quant idade de energia que pretendemos consumir. O tamanho 
de um painel de uma pequena lanterna fotovoltaica equipada com um LED que será utilizada por 
algumas horas não é igual ao do gerador fotovoltaico que será utilizado em um hospital rural. Além 
disso, é possível que nosso sistema fotovoltaico incorpore cargas que funcionam tanto em corrente 
alternada, quanto em corrente contínua. Deve-se considerar o tamanho do sistema de 
acumulação de energia, a var iabi l idade da energia disponível  ao longo do ano e a 
ef iciência dos diversos componentes do sistema. Os disposi t ivos de acondicionamento 
energét ico (inversores, conversores CC/CC, rastreadores de máxima potência) apresentam perdas 
que se ref letem  em  sua ef iciência e autoconsumo e devem ser contempladas no 
dimensionamento. Assim, mesmo as baterias têm atribuídos os correspondentes valores de 
ef iciência de carga e descarga. Também é importante ter em conta até que ponto estamos 
dispostos a arriscar a duração da bateria. Isto pode dar-se estabelecendo uma profundidade de 
descarga máxima para a bateria. Na previsão de épocas de baixa produção energética devidas a 
períodos de mal tempo o estragos, deve-se estabelecer um núm ero de dias de aut onomia. 
Finalmente é necessário realizar uma análise dos custos das possíveis alternativas de desenho e 
dimensionamento. Obviamente, não é qualquer um que pode financiar (nem é desejável) a instalação 
de um gerador solar de um tamanho imenso, equipado com um sistema de acumulação enorme. 
 
Todos estes fatores devem ser considerados passo a passo na hora de realizar um dimensionamento. 
A seguir expomos os fundamentos do dimensionamento básico utilizado em versões que apenas 
diferem na notação (felizmente!) na maioria de cursos e livros técnicos de fotovoltaica. Antes de 
continuar lendo o texto que segue, recomendamos que tente deduzir as fórmulas que se expõem ao 
final do raciocínio, mediante a resolução dos simples exemplos propostos.  
 
Qual a quantidade de energia a ser consumida e como influenciam as eficiências dos inversores 
reguladores de carga e bateria? 
 
 

                   Imagine que está pensando em instalar um sistema fotovoltaico em uma moradia 
isolada. Você pretende iluminar três quartos que consomem diferentes potências durante tempos 
diferentes. As três lâmpadas funcionam a 12V de corrente contínua. A primeira do quarto será 
iluminada com ma lâmpada de 8W durante 1h diária, a segunda é uma lâmpada de mesa em 
uma sala de estudo que consome 15W durante 2 horas por dia, e a terceira lâmpada ilumina uma 
sala de estar durante 4 horas diárias, com um consumo de 40W. Além disso, dispõe-se de uma 
televisão que funciona 2 horas por dia e que consome 108W. Contudo, a telvisão funciona em 
corrente alternada e deve ser alimentada por um inversor DC/AC que tem uma eficiência de 90%. 
Nosso inversor tem uma linha de CC e as vezes funciona como regulador de carga para as 
lâmpadas. Ademais, a eficiência carga-descarga da bateria é de 85%. Qual seria a energia diária 
necessária, incluindo o consumo das cargas e as perdas do inversor e da bateria? 

O consumo será o produto das potências dividido pelas horas de funcionamento diário e, no 
caso da televisão, será necessário aumentar este consumo proporcionalmente à eficiência do 
inversor: 

(8 W x 1 h/dia + 15 W x 2 h/dia + 40 W x 4 h/dia + (108 W x 2 h/dia)/0.9)/0.85 = 515 Wh/dia 
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Não foram incluídas as perdas por rastreamento de máxima potência e regulação de carga das 
baterias simplesmente porque esta informação não foi fornecida no enunciado do problema. 
Tampouco foram consideradas perdas na linha de CC, pois o enunciado é ambíguo e não esclarece se 
90 % de eficiência do inversor afeta às cargas de CC. Este tipo de situações, nas quais não se dispõe 
de toda a informação que desejada, não é infrequente na prática real de um dimensionamento 
básico.  
 
Expressemos este exemplo de um modo formal. Sendo L a energia diár ia requerida, Lcc o 
consumo das cargas em corrente contínua, Lac, �cc a eficiência do regulador/conversor em contínua, 
�ac a eficiência do conversor em alternada e �b a eficiência carga/descarga da bateria, tem-se a 
relação: 
 

� �

b

acaccccc

η

ηLηL
L

// �
�  

 
Esta é, portanto, a energia que se espera consumir a cada dia. A partir dela é possível calcular o 
tamanho da bateria. Para tanto, temos que decidir quantos dias é imprescindível que nossa bateria 
possa fornecer energia, inclusive se os painéis solares permanecessem inativos devido ao mal tempo 
ou estrago. Este número de dias se denomina autonomia do sistema fotovoltaico. Ademais, deve-se 
considerar que é conveniente que a bateria não seja descarregada além de certo nível, denominado 
profundidade de descarga máxima. Também existe o conceito complementar de estado de carga, que 
é a porcentagem de energia da bateria. Finalmente, podem ser registradas perdas de energia devidas 
a outros fatores como,  por exemplo, as quedas ôhmicas nos cabos de condução elétrica, 
interruptores, etc. 
 
 
 
 

               Nossa casa fotovoltaica precisa de uma bateria. Deveremos, portanto, calcular seu 
tabamnho antes de realizar o pedido. Suponhamos que em nossa área se produzem períodos 
nublados que podem durar cinco dias, nos quais a produção de energia dos painéis se reduz 
drásticamente. Tomaremos quatro dias como tempo de autonomia porque, mesmo em dias 
nublados, será gerada uma quantidade determinada de energia. Além disso, as folhas de 
características técnicas das baterias do fornecedor dizem que para a maioria dos modelos o 
fabricante recomenda um estado de carga mínimo de 30% antes de degradar significativamente 
a bateria, sem comprometer o tempo de vida. Suponhamos também que as perdas de energia 
nos cabos, interruptores e imprevistos, atinge no máximo 5%. 

Qual será o tamanho da bateria em Wh?  

4 dias x 515 Wh/dia /  (1-0.3) x (1-0.05) = 2796 Wh 

Se a bateria é de 12 V, qual será su tamanho em Ah? 

2796 Wh /  12 V= 233 Ah 

Este “ tamanho” da bateria se denomina técnicamente capacidade  da bateria 

 
No cálculo anterior, o fator 1-0.3 se deve à profundidade de descarga, enquanto o fator 1-0.05 se 
deve às perdas em cabos e imprevistos. A profundidade de descarga DOD em porcentagem pode ser 
expressada em função do estado de carga SOC  em porcentagem como: 
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SOC100DOD ��  

 
No exemplo foram obtidos valores de SOC e DOD normalizados à unidade. Escrevendo a fórmula 
correspondente ao cálculo do exemplo anterior, se denominamos C à capacidade da bater ia em 
amperes hora, N  o número de dias de autonomia, �o às perdas em cabos e outros fatores, ter-se-á 
e Vn a tensão nominal das baterias: 
 

noVDODη
NL

C �  

 
Talvez alguém tenha pensado, -ie com razão i-, mas onde estão os painéis? Já veremos. No tema de 
radiação solar e estruturas de suporte, entrou-se em maior detalhe nas questões relativa à radiação 
solar, bem como nas possibilidades da orientação das estruturas de suporte e suas consequências. É 
claro que a escolha de um tipo ou outro de estrutura de suporte em consequências tanto na 
produção, quanto no custo do sistemas. Na nossa análise consideraremos estruturas fixas que 
maximizem a produção do pior mês do ano. A ideia é que durante este mês o tamanho do gerador 
solar permita satisfazer o consumo de energia que estabelecemos, isso é, que nossos painéis solares 
sejam capazes de carregar a bateria suficientemente. 
 
Introduzimos um conceito muito amplo, o de horas de sol pico, em suas siglas HSP, que se def ine 
como o número m édio de horas diár ias em uma superf ície hor izontal a uma irradiância de 
1000 W/ m 2.  
 
 
 

                    Consultamos os dados da Agência Estadual de Meteorologia (AEMET), 
encontrando que na zona em que está nossa casa possui um radiação média horizontal diária no 
mês de Janeiro de 1250 Wh/m2. Quantas horas solares pico diárias em superfície horizontal, HSP, 
possuiremos no gerador fotovoltaico durante o mês de Janeiro?  

1250 Wh/m2/1000 W/m2=1.250 h diárias no mês de Janeiro 

 
 
O conceito de watt pico é uma maneira rápida de avaliar a produção de cada watt pico de painel solar 
a partir do valor de HSP em uma certa localização. Posto que um painel solar se mede em condições 
podrões a 1000 W/m2, a energia que gera um painel solar de � watts pico durante um dia coincide 
com � vezes HSP em Wh. É claro que esta aproximação não considera efeitos como a temperatura do 
painel ou outros descritos no Tema 1. Contudo, permite uma aproximação razoável ao problema e 
veremos a seguir que este conceito tão simples nos ajudará a realizar nosso dimensionamento. 
 
Para simplificar, suponhamos que temos três possíveis inclinações de nossa estrutura de suporte. Por 
outro lado, dispomos dos valores de radiação média mensal diária em nossa zona e da inclinação 
proposta. Normalmente esta informação é extraída dos dados de AEMET na Espanha, ainda que se 
deva utilizar algum modelo que, a partir da irradiância na superfície horizontal, permita estimar a 
irradiância à inclinação desejada (ver Tema 2). Em outros países será necessário recorrer a fontes de 
informação equivalente a AEMET ou simular a irradiância. 
 
Considerando que a radiação solar tem uma variabilidade temporal que afeta tanto de um modo 
contínuo, quanto estacional, normalmente se toma como referência a irradiância média diária mensal 
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ou o valor médio diário mensal de HSP para determinar o tamanho do sistema gerador. Para cada um 
dos doze meses do ano, dividindo a energia diária requerida L entre o valor de HSP correspondente a 
cada mês e a várias inclinações, obteremos a potência pico do gerador solar necessário para 
satisfazer essa demanda energética. De esses doze valores dever-se-á tomar o máximo a cada 
inclinação ou, em caso contrario, não será possível fornecer a energia necessária no mês de menor 
radiação. Isto nos da o mês crítico a cada inclinação. A continuação, dentre esses valores máximos 
encontrados a cada inclinação se toma o valor mínimo, que garante o serviço no pior mês (mês 
crítico) para essa inclinação, que será a elegida para nossa instalação. Deve-se ter em conta que em 
um dimensionamento mais elaborado seria preciso considerar valores do consumo energético tão 
detalhados quanto possível.  
 
 
    

                      Nos encontramos em uma latitude próxima ao equador, 14.5 º Sul. A siguiente 
tabela mostra os valores da irradiância média mensal diária para nossa localização em 
superfícies inclinadas 45º, 15º e 0º, que são as únicas que permitem adotar a estrutura de 
suporte que possuimos. Em um exemplo anterior, estimou-se que a L tem um valor de 515 
Wh/dia. Calcula-se a relação L/HSP para cada mês e se destaca em negrito o valor mais alto:  

 

Tabela 4: Exemplo HSD e L/ HSD 

Mês HSP-00 HSP-150 HSP-450 L/HSP-00 L/HSP-150 L/HSP-450 

Janeiro 4.1 4.6 4.9 124 113 106 

Fevereiro 5.1 5.6 5.9 101 91 87 

Março 5.6 5.9 5.8 92 87 89 

Abril 5.9 6.0 5.4 87 86 95 

Maio 5.4 5.3 4.5 95 98 115 

Junho 5.6 5.3 4.3 91 96 119 

Julho 5.9 5.5 4.4 88 93 118 

Agosto 5.8 5.5 4.5 89 93 114 

Setembro 6.1 6.0 5.1 85 86 100 

Outubro 5.8 5.9 5.5 89 87 94 

Novembro 5.3 5.7 5.7 97 91 90 

Dezembro 4.7 5.1 5.4 111 100 95 
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Os meses críticos são janeiro para 0º e 15º de inclinação e junho para 45º de inclinação. A menor 
potência a instalar se obtém em Janeiro com 15 º de inclinação. Se a inclinação de nosso gestor é de 
15º, terá uma potência pico de 113 Wp. 
 
Nosso exemplo resultou em uma combinação de banco de baterias a 12 V com uma capacidade de 
233 Ah e um gerador solar de 113 Wp. Na prática se devem escolher os componentes reais conforme 
a disponibilidade do mercado de maneira que os valores de potência pico e capacidade da bateria 
instalados possam diferir dos valores de dimensionamento. 
 
Um dimensionamento básico mais completo do que o presentado aqui deve atender a outras variáveis 
como, por exemplo, a orientação idônea do sistema gerador com um maior número de inclinações do 
que as três aqui apresentadas mediante o método do pior mês (que em nosso exemplo se considerou 
um dato fixo de partida) e das características dos sistemas de acondicionamento de potência 
(inversores e reguladores de carga), que dependerá essencialmente do número de cargas que 
queiramos utilizar de um modo simultâneo. Para encontrar exemplos de dimensionamento simples 
mais completos do que os aqui expostos, o estudante deve-se pesquisar a bibliografia. 

Dimensionamento de sistemas híbridos 

Existem sistemas fotovoltaicos com desenhos mais complexos do que o do exemplo proposto, que 
incorporam diversas fontes de geração de energia como, por exemplo, sistemas que junto aos 
painéis solares possuem gerador eólico ou a diesel. Nestes casos a avaliação do recurso e o balanço 
dos diversos tipos de geradores complicam muito o cálculo. O peso relativo da capacidade de geração 
de cada um dos tipos de geradores tem uma influencia notável no custo do sistema. 

Algumas Ideias  de Dimensionamento Avançado 

Um dimensionamento avançado do sistema fotovoltaico deve abarcar, em maior o menor extensão, 
questões como a descrição detalhada dos seguintes elementos: A radiação solar, o gerador 
fotovoltaico, incluindo não somente a radiação, mas a temperatura, os sistemas de acondicionamento 
de potência (inversores de alternada e contínua, seguidores de máxima potência, etc.) e as diferentes 
cargas do sistema. Como exemplo seria desejável uma descrição muito detalhada do consumo 
energético que pode diferir muito conforme a época do ano. 
 
O dimensionamento avançado parte da possibilidade de perder a capacidade de fornecer energia às 
cargas em algum momento do tempo de uso da instalação, isso é, que seja impossível satisfazer as 
necessidades energéticas. Se introduz o conceito de probabil idade de perda de carga LLP ( do 
inglês loss-of- load probabil i t y)  que se def ine como o valor est imado ao longo do t empo de 
uso da instalação do déf icit  energét ico ent re a demanda de energia. Nestas condições, o 
dimensionamento avançado tem como objetivo estabelecer o tamanho ideal relativo do sistema de 
geração, frente ao sistema de acumulação para um valor determinado de LLP. Esse valor ótimo 
relativo é determinado pela solução mais econômica, já que a LLP  foi fixada de antemão. Para 
maiores informações o aluno deve pesquisar as referências bibliográficas.   
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Resumo do capitulo 

 
Neste capitulo foram descritas as principais aplicações dos sistemas fotovoltaicos autônomos e os 
tipos de sistemas destinados a satisfazer cada uma das demandas. Analisamos as vantagens e 
inconvenientes de instalar um número determinado de pequenos sistemas fotovoltaicos 
independentes, frente à possibilidade de criar pequenas redes eléctricas que satisfaçam a estes 
usuários. Para finalizar, foram oferecidos conceitos de desenho e dimensionamento de instalações 
fotovoltaicas autônomas. 
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5. Sistemas Fotovoltaicos Conectados à 
Rede 

 

A geração fotovoltaica sofreu uma grande expansão nas últimas três décadas. Uma parte importante 
deste desenvolvimento se deve à instalação massiva de sistemas fotovoltaicos conectados à rede 
elétrica. Funcionam sob um esquema mais simples do que os sistemas isolados, já que não 
necessitam acumulação. Dentre suas vantagens se encontra a redução de custos de transporte, ao 
aproximar a geração aos pontos de consumo. Além disso, cumprem uma função de regulação, já que 
levam à coincidência dos máximos de produção com os de demanda. 

Por um lado, as instalações de baixa e média potência (normalmente entre 5 e 100 kWp) operam 
sobre telhados de naves industriais ou sobre terraços de edifícios multiuso (colégios, hotéis, 
apartamentos, etc.). São instalações de esquema simples nas quais se tenta minimizar a operação e a 
manutenção. Assim, geralmente são de suporte fixo, com vários pequenos inversores ou um único 
inversor de tamanho médio e um sistema de geração baseado em tecnologias consolidadas, 
predominando o silício cristalino. Ademais, abundam neste tipo as instalações piloto ou de teste, que 
se destinam a confirmar o rendimento de novas tecnologias. 

Por outro lado, as grandes plantas fotovoltaicas de vários megawatt são instalações de produção 
centralizada, cuja infraestrutura, nível de potência instalada, controle sobre a operação e qualidade de 
manutenção se assemelha cada dia mais à centrais de produção convencional. Utilizam distintos 
modos de rastreamento solar e, inclusive, de concentração. As tecnologias clássicas baseadas no 
silício continuam predominando, mas outras, como o Disseleneto de Cobre-Índio (CIS) ou o Telureto 
de Cadmio (CdTe) estão demostrando sua alta competitividade e fiabilidade. 

Com este avanço contribui de maneira essencial o desenvolvimento e maturidade de uma indústria de 
fabricação de componentes principais e auxiliares cada vez mais especializada. Assim, os módulos 
fotovoltaicos evoluem à máxima eficiência e fiabilidade. Os inversores, altamente eficientes, cada vez 
possuem melhores funções de regulação diante da natural variabilidade do recurso solar. O próprio 
desenho da planta incorpora cada vez mais elementos que aumentam seu rendimento e capacidade 
de reação diante de falhas. Finalmente, um notável avanço nos sistemas de monitorização, 
comunicações e tratamento de dados permite, na maioria das plantas, saber a tempo real grande 
parte dos parâmetros que influenciam em seu funcionamento e segurança. 

Neste capitulo serão apresentados alguns aspectos concretos relacionados com as particularidades 
que surgem quando se associam os módulos fotovoltaicos entre si, e as proteções que se utilizam 
nestes casos. A seguir, definiremos os parâmetros de funcionamento das plantas fotovoltaicas 
conectadas à rede, seu dimensionamento e os aspectos técnicos e legais. Finalmente, serão 
apresentados alguns exemplos de plantas FV. 
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Associações de módulos fotovoltaicos. Descrição e problemas  

 
Nas instalações fotovoltaicas e grandes plantas se requer a utilização de mais de um módulo para 
satisfazer suas demandas energéticas, de modo que se utiliza a associação de módulos em série e 
paralelo até obter os valores de voltagem e corrente desejados. O conjunto de todos os módulos FV 
que constituem o sistema de geração da instalação recebe o nome de Campo de Painéis. 
Normalmente os módulos fotovoltaicos se interconectam entre si, formando unidades que se 
geralmente se denominam Grupos, as quais por sua vez se conectam para formar o Campo de 
painéis fotovoltaico.  
 
Em temas anteriores, ao falar da curva característica do gerador fotovoltaico, supôs-se, para maior 
simplicidade, que o módulo está constituído por células idênticas, de modo que os valores de 
voltagem aparecem multiplicados pelo número de células em série, e os de corrente pelo número de 
células em paralelo. Na prática, devido à dispersão dos parâmetros das células no processo de 
fabricação, e à possibilidade de que nem todas trabalhem nas mesmas condições de irradiância e 
temperatura, é frequente que as células ou módulos que constituem um gerador fotovoltaico não 
operem nas mesmas condições. 
 
Alguns destes fatores são evitáveis, cuidando-se especialmente o desenho do sistema, mas outros são 
imprescindíveis e inevitáveis, de modo que se deve recorrer a proteções no sistema. Os dois efeitos 
principais que produz esta dispersão de parâmetros são: 
 
•  Uma redução da potência máxima do gerador fotovoltaico 
•  Algumas células podem chegar a se converter em cargas, dissipando a energia produzida 
pelas demais.  
 
O efeito devido à própria dispersão dos parâmetros das células no processo de fabricação, é 
conhecido como perdas por desacoplo ou dispersão de parâmetros  (mismatch losses, em inglês). Os 
fabricantes de módulos fotovoltaicos classificam as células de forma que as que compõe um mesmo 
modulo não tenham uma grande dispersão  em seus valores de Isc, para minimizar estas perdas. Da 
mesma maneira, uma classificação dos módulos que compõem um campo de painéis fotovoltaicos por 
categorias em função de sua corrente no ponto máximo de potência, para logo associar em série 
somente módulos que estariam dentro da mesma categoria, representa uma considerável redução 
das perdas por desacoplo. Geralmente estes fatores foram muito estudados com base nos dados de 
produção de muitos lotes de módulos fotovoltaicos, existindo expressões que relacionam os 
parâmetros principais dos módulos com distribuições estadísticas. 
 
Outros efeitos como pode ser o sombreado parcial, do contrario, são em muitos casos inevitáveis, e 
são os responsáveis de que uma ou várias células sombreadas invertam sua polaridade, convertendo-
se, portanto, em uma carga que dissipará toda a energia produzida pelas demais células que se 
encontrem associadas em série. Se a potência dissipada tem um valor elevado, a célula aumentará 
consideravelmente sua temperatura, podendo chegar a sua destruição total. Este fenômeno é o que 
se conhece como Ponto Quente. 
 
A temperatura alcançada por uma célula quando está sombreada está relacionada com a potência 
dissipada na mesma e pode ser calculada de maneira aproximada conforme: 
 

 c amb m disT T P�� �  (14) 



 
 

Energia Solar Fotovoltaica 64 
 

Onde Tc é a temperatura da célula, Tamb a temperatura ambiente, Pdis a potência dissipada e  �m uma 
constante relacionada com a condutividade térmica do módulo que pode calcular-se em função da 
superfície da célula S e a Temperatura de Operação Nominal da Célula TONC como: 
 

 
( ) 20

( / / ²)
800 ( / ²)

m

TONC C
C W m

S W m
�

� �
� �

�
 (15) 

 

Díodos de passo 
 
Para evitar os problemas que pode ocasionar uma iluminação não uniforme, a presença de sombras 
ou outros fatores que podem fazer com que uma parte do gerador fotovoltaico trabalhe em distintas 
condições em comparação com os demais, recorre-se à utilização de proteções. Os díodos de passo 
são colocados em paralelo em associações de células FV em série, para impedir que todos os 
elementos da série sejam descarregados sobre uma célula que resulte sombreada.  
 
A ilustração 32 mostra esquematicamente o modo de funcionamento de um díodo de passo. Aqui 
foram colocados díodos sobre quatro ramas de células conectadas em série. O díodo se conecta com 
polaridade oposta à das células, de maneira que quando trabalham corretamente, pelo díodo não 
passa corrente. Se uma das tiras em série resulta severamente sombreada de forma a inverter sua 
polaridade, a polaridade do díodo mudará, podendo conduzir oferecendo um caminho fácil para que 
passe a corrente gerada pelos demais grupos de células. O díodo de passo tem, portanto, duas 
funções, em primeiro lugar oferece um caminho alternativo para a corrente em caso de que se inverta 
a polaridade do ramo, mas também limita o número de célula que se descarregariam sobre apenas 
uma, no caso de que esta estivesse sombreada. Desta maneira, dependendo do número de células 
que cubra um díodo, pode-se limitar a potência que se dissiparia em apenas uma célula no pior dos 
casos.  
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Ilustração 32. Esquema do modo 
de funcionamento de um díodo de 

passo 

 

 

A maioria dos fabricantes de módulos incorporam díodos de passo nas tomadas intermediárias nas 
caixas de conexões de sus módulos, sendo as configurações mais comuns as mostradas na 
ilustração 33 para um módulo de 36 células conectadas em série. A parte esquerda da figura  mostra 
uma configuração típica para um módulo com duas caixas de conexões, uma para o terminal positivo 
e outra para o negativo, e onde se instalou um díodo em cada uma das caixas de conexão. No caso 
de sombreamento severo, a corrente circulará por um grupo de 12 células e em seguida através do 
díodo, isso é, 2/3 do módulo são pontilhados. A parte direita mostra outro desenho possível, onde se 
introduzem dois díodos na caixa de conexões, um sobre cada 18 células. Em caso de que um ramo se 
deteriore ou seja severamente sombreada, a corrente passará pelo outro grupo de 18 células, 
trabalhando corretamente. Por outro lado, se somente uma célula fosse deteriorar ou sombreada, 
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esta somente dissiparia a potência das outras 17 células que estão na mesmo ramo, limitando-se 
assim a quantidade de potência dissipada e, portanto, a elevação de temperatura. 
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Ilustração 33. Posição típica dos díodos de passo em um módulo de 36 células com duas caixas de conexões 
(esquerda) ou uma caixa de conexões (direita) 

Por último, os díodos de passo que se conectem nos ramos em série devem ser capazes de suportar 
os valores de corrente e voltagem que ocasionalmente pudessem circular por eles sem elevar sua 
temperatura excessivamente nem deteriorar-se. As normativas internacionais que incluem testes para 
os díodos de passo nas caixas de conexões dos módulos costumam forçar a passagem de 1.25 vezes 
a Isc do ramo para uma temperatura de módulo em torno de 75°C, e a temperatura do díodo não 
deve ultrapassar os limites estabelecidos em suas características técnicas. Com relação à voltagem, os 
díodos que geralmente utilizados possuem valores suficientemente altos, já que, a priori, não se 
conhece a voltagem de circuito aberto do sistema.  
 
Atualmente, a grande diversidade de tipos de módulos fotovoltaicos e de configurações para os 
mesmos provocou uma distribuição de díodos diferente das convencionais (a cada 18 ou 24 células), 
podendo encontrar-se de díodos a cada 8 células, até a cada 36. Além disso, as elevadas correntes 
atuais dos módulos fotovoltaicos (devido ao aumento do tamanho da célula), tornaram necessário 
que os fabricantes repensem o tipo de díodo a colocar em seus módulos, já que devem ser capazes 
de suportar estas corrente, operando continuamente sem um aquecimento excessivo da caixa de 
conexões que fosse capaz, por sua vez, deteriorar o módulo.  

Princípio de funcionamento 
 
Para ilustrar o funcionamento do díodo de passo vamos a imaginar um ramo de 18 células conectadas 
em série. Destas 18 há 17 que operam corretamente, e 1 que está parcialmente sombreada. A curva 
I-V do ramo se obtém, como já vimos, agregando as voltagens de cada uma das células em igualdade 
de corrente. O resultado está na Ilustração . Podemos ver como a curva invertida da célula 
sombreada começa a mostrar seu efeito na curva do ramo a partir do ponto em que a corrente do 
ramo supera a corrente de curto-circuito da célula sombreada. Dependendo do tipo de díodo, a 
voltagem de ativação pode variar entre -0.5V a -0.8V. O díodo começará a funcionar quando a soma 
das voltagens das outras 17 células (Ilustração 34), menos a voltagem invertida da célula 
defeituosa, seja superior a esta voltagem de ativação do díodo. 
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Ilustração 34.  Principio de funcionamento do díodo de passo em um ramo de 18 células em série com uma 

célula parcialmente sombreada 

 
Em células convencionais calcula-se que, quando se insere um díodo a cada 18 células e uma célula é 
defeituosa ou está sombreada, esta se polarizará aproximadamente até -10V, enquanto que se o 
díodo é colocado a cada 24 células, poderia chegar a -13V. Geralmente, pode-se calcular através da 
expressão: 
 
(Nº de células em série) x 0.5 + (voltagem de ativação do díodo de passo) 
 
Onde o fator 0.5 representa a voltagem para o ponto de máxima potência da célula.  

Díodos de bloqueio 

Qualquer sistema fotovoltaico isolado deverá ter um sistema para controlar os fluxos de corrente a 
fim de prevenir as correntes invertidas da bateria até o campo de painéis e/ou proteger os ramos 
frágeis ou deteriorados. Os díodos de bloqueio são utilizados para realizar esta função. As duas 
funções principais dos díodos de bloqueio são: 

(1) Prevenir que a bateria se descarregue sobre o módulo durante a noite. 
(2) Bloquear os fluxos de corrente invertidos de ramos em paralelo deteriorados 

sombreados durante o dia. 
 

(1) Díodos de bloqueio para prevenir descargas noturnas da bateria 

Quando não se utilizam proteções, nos sistemas FV com baterias é possível que a bateria se 
descarregue durante a noite através do módulo. Este efeito não seria muito prejudicial ao módulo, 
mas ocasionaria uma perda preciosa de energia do banco de baterias.  

A ilustração 35Ilustração apresenta um exemplo da curva de iluminação e de escuridão de um 

gerador fotovoltaico, no qual se indicaram os fluxos de corrente. Durante a noite a bateria mantém 
sua voltagem de operação, e a corrente que passa pelo módulo segue em sentido oposto. A 
quantidade de energia que se perde depende, em primeiro lugar, da voltagem de circuito aberto do 
gerador e do ponto de operação da bateria, além da forma da curva de escuridão do módulo. Para 
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evitar estas perdas de energia se inserem díodos de bloqueio conectados em série entre o gerador 
fotovoltaico e a bateria. Estes díodos permitem o fluxo de corrente do o módulo até a bateria durante 
o dia, mas bloqueiam a passagem invertida da corrente da bateria ao campo fotovoltaico. Não 
obstante, deve-se considerar que a passagem da corrente através do díodo durante o dia produz uma 
queda de tensão que pode variar entre 0.4 a 0.7 V, dependendo do díodo.  

 

Ilustração 35. . Curva de iluminação e de escuridão de um gerador fotovoltaico indicando os fluxos de 
corrente durante o dia e a noite. 

(2) Díodos de bloqueio para impedir fluxos de corrente de ramos em paralelo durante o dia. 
 
Quando se conectam em paralelo vários ramos de módulos fotovoltaicos, pode acontecer que uma 
delas seja severamente sombreada ou deteriorada, e que a corrente de outro ramo se derive a esta. 
A utilização de díodos de bloqueio conectados em série em cada um dos ramos em paralelo evita a 
passagem de corrente em sentido inverso, “isolando” os ramos defeituosos (veja-se a figura 18). 
Normalmente, neste tipo de configurações, como a apresentada na figura 18, os díodos de bloqueio 
se localizam em uma caixa de conexões externa, a qual chegam os cabos positivos procedentes de 
cada uno dos grupos do campo separadamente, e um cabo de maior espessura, no qual se agrupam 
os terminais negativos. 
 
Aqui, como no caso anterior, os díodos também representam uma queda de tensão em torno a 0.6-
0.7V, e devem ser capazes de suportar a corrente de curto-circuito e a voltagem de circuito aberto do 
campo fotovoltaico completo. Como norma geral, acredita-se que podem suportar duas vezes a Isc e 
Voc  do campo fotovoltaico. 
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Ilustração 36. Exemplo de um campo fotovoltaico 
com ramos em paralelo e díodos de bloqueio 

 

 

Parâmetros de Funcionamento 

Parâmetros Básicos 
 

Os seguintes parâmetros são utilizados para definir o comportamento de um sistema fotovoltaico 
conectado à rede. Mediante sua determinação, é possível comparar os rendimentos de distintas 
instalações e tecnologias de módulo utilizadas. 

�  Array Yield, YL (h), define-se como a energia produzida pelo sistema fotovoltaico por unidade 
de potência instalada. Expressa-se, portanto, como: YL=EGFV (kWh)/PSTC (kW). 

�  Final Yield, YF (h), expressa a produção final, isto é, a energia fornecida à rede ou aos 
consumos por unidade de potência-pico instalada YL=EFV (kWh)/PSTC(kW). 

�  Reference Yield, YR, mede as horas equivalentes de sol, mediante a relação entre a irradiação 
recebida e a irradiância em Condições Padrão de Medida (G*=1000 W/m²). Quando se refere, 
por exemplo, a um período mensal, seria representado como YR=(Gd)m/G*. 

�  Performance Proporção, PR, relaciona o rendimento final com o rendimento de referência. 
Expressado em porcentagem, representa o grau de aproveitamento da instalação. É 
representado por PR=YF/YR=EFV/(PSTCYR). 

�  Produtividade de Referência Corrigida em Temperatura. Corrige o efeito das perdas térmicas. 

Portanto, � �]1[
*

CCRRT TTYY ��� � , onde �.é o coeficiente de temperatura da série, CT é a 

temperatura media da série, e 
*

CT  é igual a 25 °C. 

�  Rendimento característico corrigido em temperatura. Desconta as perdas ocorridas pelo efeito 
da temperatura. É definido por � �RTSTCFVRTFT YPEYYPR ·// �� . 

Perdas e Rendimentos 
 

Junto à determinação dos rendimentos, o cálculo das perdas é fundamental na detecção de áreas de 
melhora. Os principais parâmetros de perdas são os seguintes: 
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�  Perdas de captura distribuídas na parte de contínua, dadas por: ARC YYL �� . 

�  Perdas de captura térmica, RTRCT YYL ��  

�  Perdas eléctricas, ARTCE YYL ��  

�  Perdas de captura totais, CECTC LLL ��  

�  Rendimento de captura total, CECT
R

C

R

CR

R

A
C Y

L

Y

LY

Y

Y
��� ���

�
�� 1  

�  Perdas de conversão, FAI YYL ��  

�  Rendimento de conversão, 
A

IA

A

F

GFV

FV
EI Y

LY

Y

Y

E

E �
����  

�  Rendimento característico convencional, 
� �

EICECT
R

ICR

R

F

Y

LLY

Y

Y
PR ����

��
��  

�  Rendimento característico corrigido em temperatura, EICERTP ���  

 

Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico 

Antes da instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede, é preciso dimensionar seus 
componentes. Os principais são o gerador fotovoltaico (módulos ou painéis solares), o inversor ou 
inversores, o cabeamento e as proteções. Corretamente dimensionados, a instalação apresentará um 
correto funcionamento e um adequado nível de segurança. 

Gerador fotovoltaico 
 

O gerador está composto de associações série e paralelo de módulos fotovoltaicos. Podem ser 
consideradas, com relação à tensão de trabalho, duas configurações diferentes: 

�  Configuração de aterramento. Uma conexão ativa aterrada. Evita flutuações de tensão. 

�  Configuração flutuante. Pode ser mais segura em instalações integradas em edifícios. 

 

Com referência ao valor da tensão máxima do gerador, é preciso ressaltar que quanto mais alta seja 
esta, mais se reduzem as correntes e, portanto, as perdas de potência. Por outro lado, uma correta 
classificação por correntes de máxima potência, a partir dos “flash reports”, contribui para reduzir as 
perdas por dispersão, as quais aumentam com o número de módulos em série. 

A tensão máxima de trabalho é limitada pela capacidade dos equipamentos e pelo cabeamento 
utilizado. Adicionalmente, questões de segurança podem aconselhar a limitação da tensão máxima. 
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Recomenda-se limitar a tensão de circuito aberto do gerador, em função da tensão máxima de 
trabalho a um valor determinado por: 

25,1

V
V MAX*

OC �
.  

Inversor 
 

O inversor realiza a mudança de corrente contínua, gerada pelos módulos, à corrente alternada, 
absorbida pela rede eléctrica. Os principais parâmetros de dimensionamento do inversor são os 
seguintes: 

�  Potência máxima. Define-se o fator de dimensionamento como: 
STCG

IMAX
DI P

P
F

,

,
� . Deve ser 

maior em climas mais ensolarados, e menor em zonas de altas latitudes. Pretende-se fazer 
com que o inversor funcione em sua zona de alta eficiência, que se corresponde com as 
potências altas. 

�  Eficiência de conversão. Deve ser alta inclusive a baixos valores de potência 
IMAX

AC

P

P
p

,

0 � . A 

eficiência do inversor pode ser representada, em função do parâmetro p0, pela seguinte 

relação: � �
� �2

020100

0
0 pkpkkp

p

P

P
p

DC

AC

���
��� , sendo seus parâmetros 

1,05,01

0
36

5
·

4

1
·

9

1

���
�k , 1

12

5

12

33

3

4

1,05,01

1 �����
���

k  e 
1,05,01

2
18

5

2

5

9

20

���
���k , em 

função das eficiências � �101 �� p�� , � �5,005,0 �� p��  e � �1,001,0 �� p�� . 

�  Compatibilidade eléctrica com o gerador. A gama de tensões de entrada deve estar entre as 
mínimas produzidas (por exemplo, durante uma redução repentina da irradiância estando o 
gerador à alta temperatura) e máximas (valores altos de irradiância e baixos de temperatura, 
por exemplo, após o amanhecer em dias frios). Deve admitir as correntes produzidas 
durante picos de irradiância, por exemplo, durante a passagem de nuvens de transição, que 
podem chegar a 1250 W/m². 

�  Arranque e sobrecarga. Devem arrancar quando o sistema fotovoltaico gere uma potência 
superior às perdas de conversão. Diante das sobrecargas, deve ser capaz de deslocar a 
tensão de trabalho desde Vmpp até Voc, para baixar a potência gerada. 

�  Compatibilidade eletromagnética e outras características. Baixo conteúdo de harmônicos, 
resistência às alterações produzidas na rede, baixa emissão de radiofrequências e proteção 
diante do funcionamento na ilha (injeção de potência em condições de falha da rede). 

Cabeamento e conexões 
 

Dimensionam-se a partir de três critérios: a máxima de tensão admissível, a tensão máxima de 
trabalho e sua resistência ante situações de sobre-intensidades e curtos-circuitos. 
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�  Máxima queda de tensão admissível. Em função dos regulamentos próprios de cada país, 
recomenda-se uma queda máxima de 1%, no lado de contínua, e de 0,5%, no lado de 
alternada. Assim, as seções mínimas de um e outro lado serão determinadas por 

VV

ILn
S

NOM

MPPG

�
�

··

··
*

,

�
, com 2�n  para DC e 3�n  para AC, onde L é o comprimento do 

cabeamento, *

,MPPGI a corrente de máxima potência em STC (Standard Test Conditions), σ a 

condutividade do condutor, VNOM a tensão nominal de trabalho e ∆V a queda de tensão 
admissível. 

�  Máxima tensão de trabalho. A determina o tipo de isolamento do condutor. É preciso ter em 
conta tanto as condições do tempo (temperatura, umidade, exposição a ultravioleta), quanto 
a segurança, especialmente em instalações situadas em locais de concorrência pública. 

�  Reação ante sobre-intensidades e curtos-circuitos, que exige aos condutores suportar estas 
situações durante o tempo de reação das proteções. A este efeito, deve-se realizar um 
correto dimensionamento de interruptores, diferenciais, fusíveis, conexões, etc. 

 

Finalmente, o sistema de supervisão monitora os parâmetros climáticos, as condições de 
funcionamento e rendimento do sistema fotovoltaico. 

 

Aspectos Técnicos e Legais 

Como resulta natural, a instalação fotovoltaica está obrigada a cumprir com a legislação referente a 
Baixa Tensão de cada Estado. Como critério geral, não deverá produzir disfunções na rede eléctrica, 
nem condições de trabalho potencialmente perigosas. 

A este respeito, deve-se evitar especialmente o funcionamento em ilha, situação que pode ocorrer 
quando se operam inversores auto-comutados, já que podem chegar a manter tensão na línea de 
distribuição, inclusive quando está desconectada da rede, por exemplo, para realizar trabalhos de 
manutenção ou reparação. 

Por outro lado, as proteções devem estar corretamente dimensionadas para garantir o correto 
funcionamento e segurança da instalação. Isto se traduz em um interruptor geral manual acessível à 
empresa distribuidora e de suficiente poder de corte diante de qualquer tipo de curto-circuito na rede. 
O interruptor automático diferencial protege as pessoas de qualquer derivação produzida no sistema 
gerador ou de transporte em contínua. O interruptor automático, dotado de um relé de travamento, 
desconectará a instalação diante de uma perda de tensão ou frequência na rede. Será acionado pelas 
correspondentes proteções de máxima e mínima tensão e frequência.  

Com relação à qualidade do serviço, é comum exigir a utilização de inversores trifásicos para 
potências superiores a 5 kW. Adicionalmente, o fator de potência global deve ser próximo à unidade, 
aspecto que deve ser considerado e corrigido em seu caso. 
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Instalações fotovoltaicas América Central e América do Sul 

Nesta seção se pretende ilustrar o importante auge que as instalações fotovoltaicas conectadas à rede 
possuem atualmente na América do Sul e América Central. O México, o Chile e o Brasil são os países 
onde mais e maiores instalações foram construídas até agora. Sem embargo, outros países 
desenvolveram importantes projetos de instalações e grandes plantas. Aqui exporemos alguns deles, 
a modo de exemplo. 

Um projeto representativo de instalação fotovoltaica em edifícios é o cabeamento nos telhados das 
oficinas da Comissão Executiva Rio Lempa (CEL) em San Salvador (El Salvador). Trata-se de uma 
instalação de potência total 24,55 kWp, formada por três “matrizes” de módulos de silício 
monocristalino, policristalino e amorfo, de 8,19 kWp cada um. Encontra-se em funcionamento desde 
2009 (16/07/2009). Como grande valor agregado, sua produção e parâmetros de rendimento podem 
ser consultados na Internet. 

 

Ilustração 37. Gráfico de rendimento específico de a instalação em telhado 24,6 kWp de CEL (San Salvador). 

 

Atualmente, como projetos da CEL, se encontram em fase de recepção de ofertas (o inicio de sua 
construção está previsto para julho-agosto de 2013) duas plantas, “Central 15 de Setembro” de 14,2 
MWp, e “Guajoyo” de 3,6 MWp, financiadas pelo Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW). 

Em Nicarágua encontra-se já em operação, desde fevereiro de 2013, uma planta fotovoltaica em La 
Trinidad (Diriamba) de 1,38 MWp (2880 painéis), financiada quase totalmente (11,4 M$ de um total 
de 12M$) pelo Governo japonês. 
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Ilustração 38. Planta Fotovoltaica 1,38 MWp em Diriamba (Nicarágua). 

No Panamá, prevê-se a construção, em julho de 2013, de uma planta de 2,4 MWp (11800 painéis) no 
distrito de Parita, fruto de um projeto motivado pela Empresa Geradora de Energia Eléctrica (EGESA). 

Em Costa Rica, a Planta Fotovoltaica Parque Miravalles, em Guanacaste, foi inaugurada em novembro 
de 2012. Sua potência instalada é de 1,01 MWp (4300 painéis de 235 Wp). O projeto foi motivado 
pelo Instituto Costarriquense de Eletricidade (ICE) e financiado mediante uma doação de 10M$ do 
Governo do Japão. 

 

Ilustração 39. Planta Solar Miravalles 1,01MW. Fonte: SmartGrid CostaRica. 
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No Equador se encontram em projeto 15 centrais, entre os anos 2013 e 2014, com uma potência 
instalada total de 287,7 MWp e um investimento total de aproximadamente 800 M$, a uma taxa de 
unidade de investimento de 2,5-3 M$/MW. Um exemplo de projeto realizado, inaugurado em 29 de 
janeiro de 2013, é a Planta Solar Paragachi, de 1 MW de potência aproximada (4160 painéis de 
240Wp cada um). Foi construída após um acordo de Zigor Corporação e Valsolar, com um 
investimento de 3,5 M$. Prevê-se que produza uma energia de 1472 MWh/ano. 

No Peru, as Centrais Fotovoltaicas em Tacna e Mariscal Nieto, na região de Moquegua, têm uma 
potência instalada de 20 MWp cada uma. Foram inauguradas em 11 de março de 2013 e se espera 
que cada uma delas produza cerca de 50 000 MWh/ano. Trata-se de duas grandes construções do 
Grupo San José. Os projetos foram desenvolvidos graças a um consórcio de Solar Pack e Gestamp 
Solar. O investimento total foi de 250 M$ por instalação. 

Também no Peru, o grupo T-Solar desenvolveu os projetos das Plantas Solares “Repartição”  (em La 
Joya), e “Majes” (em Caylloma), que somam uma potência instalada de 44 MW com os que se espera 
gerar 80 000 MWh/ano. Ambas foram inauguradas em 27 de outubro de 2012. A construção foi 
realizada por Isolux Corsán. O financiamento foi obtido graças às entidades OPIC (EUA, 131 M$), 
FMO (Holanda, 131 M$) e Proparco (Francia, 14,6 M$). 

 

 

Resumo do capitulo 

Neste capitulo apresentamos os aspectos a serem considerados nas associações de módulos 
fotovoltaicos, e as proteções necessárias. Logo, revisamos os parâmetros básicos para descrever o 
funcionamento de uma instalação fotovoltaica conectada à rede eléctrica. Assim, definimos os 
distintos tipos de rendimentos e perdas que permitem caracterizar a produção e detectar áreas de 
melhora. Por outro lado, foram descrito os critérios básicos de dimensionamento de uma instalação, 
com relação ao gerador, inversores e cabeamento. Em último lugar, foram  descrito alguns exemplos 
de instalações realizadas na América Latina e no Caribe. 
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Glossário 
�

�: Em uma célula o painel solar, coeficiente de variação da corrente de curto-circuito com a 
temperatura 

�: Em uma célula o painel solar, coeficiente de variação da tensão de circuito aberto com a 
temperatura 

�m: Constante relacionada com a condutividade térmica do módulo que pode calcular-se em função 
da superfície da célula S e da Temperatura de Operação Nominal da Célula TONC. 

�: Em uma célula ou painel solar, coeficiente de variação da potência máxima com a temperatura. 

Aceitação: Ângulo de incidência no qual os sistemas ópticos somente podem enfocar a luz que incide 
sobre eles. 

Agência Estatal de Meteorologia (AEMET): Entidade oficial espanhola encarregada do estudo e 
difusão de informação meteorológica na Espanha. 

Alta concentração: Concentrações superiores a 100X. 

Altitude solar (ϒs): Ângulo formado entre o horizonte e o Sol. 

Angle of incidence (AOI): Refere-se ao ângulo de incidência da radiação solar, sobre um plano 
determinado. 

Ângulo solar horário (ω): Ângulo entre o meridiano do sol e o observador, medido sobre o equador 
celeste em horas. 

Aplicações descentralizadas da energia solar fotovoltaica: Sistemas de produção energética 
mediante energia solar fotovoltaica que não estão conectados à rede energética convencional. 

Harmônicos: Componentes de uma onda eletromagnética diferentes da fundamental. 

Associação Espanhola de Normalização e Certificação (AENOR): Organismo legalmente responsável 
pelo desenvolvimento e difusão das normas técnicas na Espanha 

Auto-descarga: Processo de perda de capacidade de uma bateria independente do consumo 
efetuado por uma carga.  

Azimute solar (αs): Ângulo formado entre o plano vertical que contém a direção do sol e o plano 
vertical que contém a direção Norte-Sul. Mede-se com relação ao sul no hemisfério Norte e com 
relação ao norte no hemisfério Sul. 
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Baixa concentração: Concentração geométrica no intervalo 1 � X��10 

Balance of systems: Componentes e partes, procedimentos ou conceitos que intervém no 
funcionamento de um sistema fotovoltaico, com exceção de painéis, baterias, reguladores e 
inversores. 

Balastro: Equipamentos elétricos ou electrónicos necessários às lâmpadas fluorescentes para que 
sejam acesas e para adequar as características elétricas da fonte de eletricidade às necessidades da 
lâmpada. São pequenos conversores.  

Bateria de chumbo ácido: Sistema de acumulação de energia elétrica fabricada com placas de metal 
que constituem os eletrodos, uma dissolução de ácido sulfúrico na água denominada eletrólito e o 
vaso que contém os componentes citados. 

Bomba centrifuga: Dispositivo que transforma energia mecânica em energia hidráulica, mediante o 
movimento de aspas. 

Bomba de deslocamento positivo: Dispositivo que transforma energia mecânica em energia 
hidráulica, através do movimento de um pistão. 

c: Correção temporal sobre o tempo civil habitual, devida ao horário de verão. 

Campo de Painéis: Conjunto de todos os módulos FV que constituem o sistema de geração da 
instalação. 

Capa anti-reflexiva (AR): Capa de material cujo objetivo é reduzir as perdas por reflexão superficial 
de uma célula solar. 

Capacidade (de energia solar instalada). Soma das potências pico dos painéis solares de uma 
instalação, região, país etc.  

Capacidade da bateria: Energia eléctrica utilizada armazenada por uma bateria 

Característica corrente-tensão (I-V): Possíveis combinações de corrente e voltagem que podem ser 
obtidas de uma célula em condições determinadas. 

Carga: Dispositivo elétricos ou electrónico que fornece um determinado serviço e consome 
eletricidade. 

Célula de compostos binários: Célula fotovoltaica constituída por um composto binário, como pode 
ser o  GaAs, CdTe, InP, etc. 

Célula de compostos ternários: Célula fotovoltaica constituída por um composto ternário, como 
CuInSe2, CuInSs AlAsGa. 

Célula de heterounião: Ver célula de materiais híbridos. 
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Célula de materiais híbridos: Célula fotovoltaica consistente em várias capas de materiais 
monocristalinos sobre as que se deposita um segundo material que pode ser de estrutura poli (o 
micro) cristalina ou amorfa. 

Célula de Si Amorfo (Si-a): Célula fotovoltaica nas quais as distancias  interatômicas e as direções das 
ligações apresentam dispersão com relação as da estrutura cristalina ordenada. 

Célula de Si monocristalino (Si-m): Célula fotovoltaica que cresce a partir de um único cristal, de 
maneira que todo o material faz parte da mesma rede cristalina. 

Célula de Si Policristalino (Si-p) e/o multicristalino: Célula fotovoltaica cuja estrutura está formada 
por vários monocristais, com orientações cristalográficas aleatórias.  

Célula solar: Elemento fundamental na conversão fotovoltaica, que se agrupa formando painéis 
solares. 

Células de heterounião (HIT): Células solares fotovoltaicas que apresentam lâminas de silício 
cristalino rodeadas de capas ultrafinas de Si-a. 

CEM: Condições Padrões de Medida (1000 W/m² de irradiância e 25 º C de temperatura). 

Ciclagem: Número de vezes que se carga e descarga uma bateria. 

Coeficiente de temperatura de a potência máxima de um módulo fotovoltaico (�): expressada em 

W/ºC ou em %/ºC, representa a potência que perde um módulo fotovoltaico por cada grau de 
aumento temperatura média que apresentam sus células. 

Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica (CENELEC): Organização responsabilizada pela União 
Europeia da normalização em o campo eletrotécnico. 

Concentração energética: Relação entre a radiação solar em W/m² que chega à superfície da célula, 
e a que chegaria se não existissem elementos concentradores, de modo que esta poderia ser 
definida como a concentração efetiva. 

Concentração geométrica (C): Em um sistema de concentração solar, relação entre a área de 
abertura do coletor e a área receptora ativa 

Concentradores híbridos: Sistemas de concentração que integram elementos que funcionam por 
reflexão e por refracção 

Concentradores reflexivos: Sistemas de concentração que utilizam materiais reflexivos para 
concentrar a luz, normalmente espelhos de vidro ou plástico, ou distintas superfícies tratadas com 
coberturas reflexivas e refletores de alumínio. 

Concentradores refrativos: Sistemas de concentração que utilizam lentes refrativas como elemento 
concentrador. 

Contato metálico posterior: Estrutura metálica da parte posterior da célula encarregada de percorrer 
a corrente elétrica de uma célula solar. 
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Conversores de CC/CC: Dispositivos electrónicos capazes de transformar um valor determinado de 
tensão eléctrica em outro. Costuma ser capazes de encontrar o ponto de máxima potência de um 
gerador solar 

Corrente de curto-circuito (Icc o Isc): Máxima corrente produzida por um dispositivo sob umas 
condições definidas de iluminação e temperatura, correspondentes a uma voltagem igual a zero. 

Corrente de descarga: Valor da corrente elétrica que se extrai de uma bateria. 

Corrente de díodo (ID) ou de escuridão: Em uma célula solar, corrente devida à voltagem externa e 
que representa a recombinação de portadores. 

Corrente no ponto de máxima potência (Imax): Valor da corrente para Pmax em condições 
determinadas de iluminação e temperatura. 

Corrente fotogerada (IL): Em uma célula solar, corrente devida à geração de portadores produzida 
pela iluminação. 

Corrente invertida de saturação do díodo: Corrente devida à geração térmica de elétrons e sua 
difusão e recombinação na união p-n. Esta corrente não é gerada pela luz incidente na célula solar. 

Curva de escuridão: Parte da curva I-V de um dispositivo fotovoltaico que se obtém na ausência de 
iluminação. 

Declinação (δ): Ângulo de inclinação do eixo terrestre Norte-Sul. Varia ao longo do ano na gama 
compreendida entre ±23°27’. 

Densidade energética da bateria: Energia útil armazenada por uma bateria dividida entre sua massa. 

Descarga: Processo pelo qual se reduz a energia armazenada por uma bateria 

Dias de autonomia: Número de dias que uma instalação fotovoltaica pode fazer funcionar suas 
cargas sem recarregar as baterias.   

Dimensionamento: Modelo do tamanho o capacidade dos componentes de um sistema fotovoltaico 
para satisfazer certas condições especificas de carga em um clima concreto. 

Díodos de bloqueio: Díodos encarregados de evitar correntes invertidas da bateria até o campo de 
painéis e/ou proteger os ramos frágeis ou deteriorados.  

Díodos de passo. Díodos que colocados em paralelo em associações de células FV em série para 
limitar o número de células que se descarregariam sobre apenas uma, evitando a formação de 
pontos aquecidos. 

Desenho: Definição dos componentes e disposição de um sistema fotovoltaico. 

Dopado: Introdução intencional de impurezas doadoras o receptoras de elétrons em um 
semicondutor.  



 
 

Energia Solar Fotovoltaica 79 
 

Efeito Fotovoltaico: Efeito físico descoberto por Becquerel em 1839 ao observar que certos 
materiais, ao serem expostos à luz, eram capazes de produzir uma corrente eléctrica. 

Eficiência (η): Quociente entre a potência que pode entregar a célula e a potência da radiação solar 
que incide sobre ela. 

Eficiência com relação à área ativa da célula: Relação entre a máxima potência gerada pelo 
dispositivo e a quantidade de radiação solar incidente somente na área do dispositivo fotovoltaico 
que está exposta à luz. As áreas sombreadas pelos contatos ou grids das células não estão incluídas. 

Eficiência com relação à área da célula: Relação entre a máxima potência gerada pelo dispositivo e a 
quantidade de radiação solar incidente na área coberta por células dentro do módulo, ignorando o 
espaço entre células e a moldura do módulo. 

Eficiência com respeito ao área total: Relação entre a máxima potência gerada por o dispositivo e a 
quantidade de radiação solar incidente em o dispositivo completo 

Eficiência quântica de um dispositivo (QE): Quociente entre o número de elétrons extraídos do 
mesmo e o número de fótons incidentes para cada valor de comprimento de onda. 

Eficiência de carga de uma bateria: Relação entre a energia fornecida a uma bateria e a energia 
realmente utilizável. 

Encapsulado: Conjunto de materiais que protegem às células solares de um painel solar dos agentes 
atmosféricos que lhe possam afetar quando esteja trabalhando expostas ao tempo. Ademais, 
mantém unidos os diferentes componentes do painel solar. 

Energia solar fotovoltaica: Energia eléctrica produzida a partir do efeito fotovoltaico. 

Entidade Nacional de Acreditação (ENAC): Entidade designada pelo estado espanhol como 
Organismo Nacional de Acreditação, dotado de poder público para outorgar acreditações. 

Estado de carga da bateria (SOC): Quantidade de carga disponível em um momento determinado 
dividida entre a quantidade de carga disponível quando a bateria está completamente carregada.  

Estrutura de suporte: Componente de um sistema fotovoltaico encarregado de sustentar, orientar e 
fixar os painéis que compõem um gerador solar. 

ET: Equação de tempo. Relaciona o tempo civil e o tempo solar para uma zona geográfica. 

Fator de correção da excentricidade da órbita terrestre (�): Para um determinado dia do ano, é o 
quadrado da distancia entre a Terra e o Sol, dividido entre o quadrado do valor médio anual dessa 
distância. Utiliza-se como correção do valor da irradiância solar extraterrestre devida à 
excentricidade da órbita terrestre. 

Fator de idealismo do díodo (m): Parâmetro da modelagem de um dispositivo solar que reflete a 
medida em que este se afasta do comportamento de um díodo idealmente lineal.  
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Fator de preenchimento ou fill factor (FF): Valor correspondente ao quociente entre Pmax e o produto 
Isc x Voc.  

G: Irradiância solar recebida na superfície. Sua unidade de medida é W/m². 

G0: Irradiância solar recebida fora da atmosfera. Sua unidade de medida é igualmente W/m². 

GAP (Eg): Largura da banda energética proibida do material semicondutor. 

Gasificação: Geração de H2 nas baterias de Pl-ácido em razão dos processos químicos produzidos 
durante a carga da bateria. 

Gb: Irradiância solar direta (W/m²). 

Gd: Irradiação media diária (Wh/m²/dia) sobre uma superfície horizontal. 

Gdiff: Irradiância solar difusa (W/m²). 

Gerador solar: Conjunto de dispositivos fotovoltaicos (células o painéis) que fornecem energia 
eléctrica a uma instalação. 

Horas de sol pico (HSP): Número médio de horas diárias em uma superfície horizontal a uma 
radiação de 1000 W/m2. 

Lacuna: Em um material semicondutor corresponde  à ausência de um elétron pela ruptura de uma 
ligação. 

Instalação conectada à rede: Instalação fotovoltaica que fornece energia eléctrica à rede eléctrica 
convencional.  

International Electrotecnical Comission (IEC o CEI): Comissão eletrotécnica internacional. 

Inversores CC/CA: Dispositivos que transformam a corrente contínua fornecida pela bateria do SF em 
corrente alternada. 

Kt: Índice de claridade. 

Lâmina fina: Termo genérico utilizado para materiais ou dispositivos cuja característica fundamental 
é conter camadas finas de silício amorfo, CIS, TeCd ou outros materiais. 

LAT: Local Apparent Time. Se refere ao Tempo Solar. 

Latitude (φ): Distancia angular entre o equador e um objeto ao largo do meridiano do objeto na 
localização geográfica considerada. 

Lighting kit: Sistema fotovoltaico não conectado à rede elétrica fornecido ao usuário com 
componentes predeterminados de características específicas 

LMT: Local Mean Time. Refere-se ao Tempo Civil. 
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Longitude (λ): Distancia angular entre um objeto e o meridiano de referência considerado. 

Longitude de referência (λr): Ver longitude. Corresponde à longitude do mediano de Greenwich 
(longitude zero). 

m: Massa de ar relativa (AM, Air Mass). Muito utilizadas, são as consideradas no exterior da 
atmosfera (AM0) e a massa de ar padrão de referência para aplicações fotovoltaicas (AM1,5). 

Malha de metalização: Estrutura metálica da parte frontal da célula encarregada de percorrer a 
corrente elétrica de uma célula solar. 

Maximum Power Point Tracking (MPPT): Ver seguidor de máxima potência. 

Media concentração: Concentração geométrica no intervalo 10< X < 100. 

Minired: Sistema fotovoltaico não conectado à rede eléctrica convencional que fornece energia à 
várias moradias ou usuários independentes.  

Mismatch losses: Perda da potência gerada em uma associação de dispositivos fotovoltaicos devida à 
dispersão dos parâmetros das células. 

Módulos CIS: Painéis fotovoltaicos que geralmente são obtidos por vaporizações de disseleneto de 
cobre e índio (CuInSe2) sobre lâminas de cristal. 

Módulos de Silício amorfo (Si-a): Painéis fotovoltaicos que se caracterizam por obter-se mediante o 
depósito de grandes superfícies de lâminas finas de condutores e semicondutores sobre um 
substrato adequado. 

Painel solar: Agrupação de células solares fotovoltaicas em um dispositivo único que constitui o 
elemento gerador de eletricidade fotovoltaica em aplicações reais. Eventualmente um painel solar 
pode estar formado por uma única célula solar.  

Perdas de recombinação: Redução da corrente devida à processos de recombinação de pares 
elétron-lacuna. 

Portadores de carga: Buracos e elétrons que  produzem condução eléctrica em um semicondutor. 

Potência máxima (Pmax): Máxima potência que produzirá o dispositivo em condições determinadas de 
iluminação e temperatura. 

Potência nominal do inversor: Potência de saída para o qual está projetado um inversor. 

Probabilidade de perda de carga (LLP do inglés loss-of-load probability) : Valor estimado do déficit 
energético entre a demanda de energia ao longo do tempo de uso da instalação fotovoltaica.  

Profundidade de descarga máxima DOD: Máxima porcentagem de energia extraível de uma bateria 
sem que se deteriore.  
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Recombinação de pares elétron-lacuna: Encontro de um eléctron e um lacuna com emissão de 
radiação. 

Regulador de carga: Dispositivo que rege a carga e descarga de uma bateria. 

Rendimento: Potência de saída dividida entre a potência na entrada de um dispositivo. 

Resposta espectral: Curva que reflete a energia gerada por uma célula solar a cada longitude de 
onda, relativa à energia total incidente. 

Rs: No modelado da curva I-V de um dispositivo solar, é uma resistência em série responsável por 
perdas de potência devidas a certo número de fenômenos denominados extrínsecos como as quedas 
de voltagem associadas ao movimento de portadores desde o lugar em que se geram até os contatos 
(emissor, base, malha metálica, superfície de contato), etc. 

Rsh: No modelado da curva I-V de um dispositivo solar, é uma resistência em responsável por perdas 
de potência devidas a certo número de fenômenos como, por exemplo, a perda de corrente nas 
bordas da célula até a moldura do dispositivo,  etc. 

Seguidor de máxima potência: Dispositivo que permite que um gerador solar opere cerca de seu 
ponto de máxima potência, seja para carregar baterias oi para verter a energia a uma rede eléctrica. 

Silício cristalino: Termo genérico utilizado para materiais ou dispositivos cuja característica 
fundamental é conter silício com estrutura cristalina. 

Silício de grau metalúrgico: Silício apropriado para certos usos industriais, de menor pureza do que 
os silícios de grau solar e semicondutor. 

Silício de grau semicondutor: Silício apropriado para seu uso na indústria microelectrônica e 
fotovoltaica. É mais puro do que os silícios de grau solar e metalúrgico. 

Silício de grau solar: Silício de pureza apropriada para o uso em dispositivos fotovoltaicos, de menor 
pureza do que o silício de grau semicondutor e  de maior pureza do que o silício de grau metalúrgico. 

Sistema de acondicionamento de potência: Dispositivo localizado entre geradores de energia 
eléctrica, baterias e cargas para tornar compatíveis as características eléctricas de cada tipo de 
dispositivo.  

Sistema de concentração: Sistema fotovoltaico que inclui dispositivos ópticos que aumentam a 
radiação por unidade de área que recebem os painéis solares com relação a que receberiam no caso 
de carecer deles. 

Sistema fotovoltaico autônomo: Conjunto formado por geradores solares e outros componentes não 
conectados à rede eléctrica convencional e que fornece energia a certas cargas eléctricas. Pode ter 
outros componentes como baterias, inversores etc. 

Sistemas fotovoltaicos: Conjunto formado por geradores solares e outros componentes cuja função é 
gerar energia, seja para injetar em uma rede eléctrica, para consumir de modo imediato ou 
armazenar para seu posterior consumo. 
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Sistemas híbridos: Conjunto de dispositivos para a geração de eletricidade  que incluem geradores de 
diferentes tecnologias como painéis solares fotovoltaicos, geradores diesel, moinhos eólicos, etc. 

Sobrecarga: Carga de uma bateria sobre sua capacidade nominal. 

Solar Home Systems (SHS): Sistema fotovoltaico autônomo para uma moradia, de tamanho modesto 
e normalmente instalado no meio rural. 

Sulfatação: Processo pelo qual se acumula sulfato de chumbo nos bornes de uma bateria de Pl-ácido. 

Tecnologia de híbrida: Gerador fotovoltaico que incorpora no mesmo dispositivo silício amorfo e 
microamorfo. 

Tempo de vida: Duração do uso de um dispositivo dentro de requerimentos estabelecidos.   

TONC (Temperatura de operação nominal da célula): Temperatura que alcançariam as células solares 
para um nível de irradiância normal de 800 W/m², temperatura ambiente de 20°C, velocidade do 
vento de 1m/s. 

U.T: Tempo Universal. É o tempo civil de referência. Corresponde ao do meridiano de Greenwich 
(GMT, Greenwich Mean Time). 

Voltagem de circuito aberto (Vca o Voc ): Máxima voltagem do dispositivo sob condições 
determinadas de iluminação e temperatura, correspondentes a uma corrente igual a zero. 

Voltagem no ponto de máxima potência (Vmax): É o valor de voltagem para Pmax em condições 
determinadas de iluminação e temperatura. 
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