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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um estudo de desempenho de um sistema híbrido 

fotovoltaico/térmico (sistema PVT), comparando-o com um sistema fotovoltaico (sistema 

PV). Foi analisada a potência elétrica e térmica, a eficiência e a energia produzida pelos 

sistemas, correlacionando à influência da temperatura do módulo PV e a eficiência elétrica 

dos sistemas. O módulo fotovoltaico (PV) utilizado foi o MSX 77 da marca SOLAREX, 

composto por células solares policristalinas, cuja potência de pico é de 77 Watts. O sistema 

PVT analisado foi do tipo PVT-líquido, composto pelo módulo PV MSX77 e um coletor solar 

plano do tipo placa fabricado em acrílico, a alimentação de água do coletor foi do tipo forçada 

por gravidade e com sistema aberto. Para determinar as curvas características do módulo PV e 

por consequência a potência elétrica máxima gerada, foi desenvolvido um banco de carga 

formado por resistores de potência. A potência térmica foi quantificada aferindo a vazão da 

água que alimentava o coletor e a diferença de temperatura da água de entrada e saída. Com 

as potências e a radiação incidente sobre os sistemas, foram determinadas as eficiências. A 

máxima eficiência elétrica informada pelo fabricante do módulo PV é de 10,8 %, contudo, em 

condições reais de operação, a máxima eficiência do módulo PV foi de 8,46 %. No sistema 

PVT, o módulo PV apresentou uma eficiência máxima de aproximadamente 7,8 % no ponto 

de máxima potência gerada. A eficiência média do sistema térmico foi na ordem de 42,5 %. O 

sistema PVT proporcionou a redução da temperatura do módulo PV, aumentando a eficiência 

de geração elétrica, proporcionando um aumento na ordem dos 6,9 % na energia elétrica 

média diária. O sistema PVT além de proporcionar um aumento de energia elétrica, ainda 

fornece energia térmica com uma eficiência superior à elétrica. A água aquecida pode ser 

utilizada para alimentar sistemas de aquecimento de água para banho, contribuindo para 

redução do consumo de energia elétrica de uma residência. 

 

Palavras-chaves: Sistema fotovoltaico. Sistema híbrido. Módulo PV. Sistema PVT. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present dissertation presents a performance study of a hybrid photovoltaic / thermal 

system (PVT system), comparing it with a photovoltaic system (photovoltaic system). The 

electrical and thermal power, efficiency and energy produced by the systems were analyzed, 

correlating the influence of the temperature of the photovoltaic module and the electrical 

efficiency of the systems. The photovoltaic (PV) module used was the MSX 77 of the brand 

SOLAREX, composed of polycrystalline solar cells, whose peak power is 77 Watts. The PVT 

system analyzed was of the PVT-liquid type, composed of the MSX77 photovoltaic module 

and a flat plate type solar collector made of acrylic, the water supply of the manifold was 

forced by gravity and with open system. To determine the characteristic curves of the PV 

module and consequently the maximum electric power generated, a load bank formed by 

power resistors was developed. The thermal power was quantified by measuring the flow of 

the water that fed the collector and the difference in temperature of the incoming and outgoing 

water. With the powers and the radiation incident on the systems, the efficiencies were 

determined. The maximum electrical efficiency reported by the manufacturer of the PV 

module is 10.8 %, however, under actual operating conditions, the maximum efficiency of the 

PV module was 8.46 %. In the PVT system, the PV module showed a maximum efficiency of 

approximately 7.8 % at the point of maximum power generated. The average efficiency of the 

thermal system was around 42.5 %. The PVT system provided a reduction in the temperature 

of the PV module, increasing the efficiency of electric generation, providing an increase in the 

order of 6.9 % in the average daily electric energy. The PVT system, besides providing an 

increase in electrical energy, still provides thermal energy with a higher efficiency than 

electric. The heated water can be used to power water heating systems for bathing, 

contributing to reduce the consumption of electric energy of a residence. 

 

Keywords: Photovoltaic system. Hybrid system. PV module. PVT System. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

A energia solar é a energia primária da cadeia energética da vida, que garante a 

sustentabilidade do nosso planeta, sendo, portanto, responsável pela garantia da existência 

humana. Sem energia solar não haveria vida, pois a cadeia alimentar estaria totalmente 

comprometida. 

Os ventos se formam pelo aquecimento desuniforme da superfície terrestre e da massa 

de ar, provocando um movimento convectivo do ar, portanto, pode-se dizer que a energia 

eólica é uma manifestação indireta da energia solar. Estima-se que apenas 2% da energia solar 

incidente sobre o planeta Terra é convertido em energia cinética dos ventos, apesar de ser um 

pequeno percentual, esse valor supera a potência anual gerada em todas as centrais elétricas 

do planeta (ROSA; FILHO, 2007). 

A energia proveniente da luz do sol é a energia mais social existente, pois o sol incide 

sobre todos os indivíduos. Todos podem dela fazer uso, em suas próprias casas, podendo seu 

uso proporcionar a descentralização da energia elétrica. É possível massificar o uso da energia 

elétrica sem a centralização de geração energética em uma grande área. 

Além de ser a energia primária, a energia solar é também a de maior magnitude. Seu 

potencial energético é algumas vezes maior que o consumo mundial de energia (ROSA; 

FILHO, 2007). Além de ser largamente disponível em todas as regiões do planeta, ainda 

apresenta a característica de ser inesgotável e limpa, podendo ser utilizada por pessoas de 

qualquer nível social, cultural e intelectual. 

As maiores aplicações da energia solar estão no aquecimento de água e na geração de 

energia elétrica. Essa última sendo a prioridade para o capitalismo na comercialização de 

energia elétrica. 

Apesar da busca incessante pela geração de energia elétrica a partir de fontes limpas, a 

geração por meio da energia solar ainda é incipiente na matriz energética brasileira e mundial. 

A explicação para esse fato está na baixa eficiência das células solares (geração direta) e dos 

sistemas heliotérmicos, com valores inferiores a 23% (KALOGIROU, 2009). 

Para se estabelecer uma análise comparativa, a eficiência da geração hidrelétrica 

alcança níveis de 65%, a eficiência da geração termoelétrica a 40% e a da geração eólica 

também em torno de 35% (KALOGIROU, 2009). Todas essas alternativas energéticas 

apresentam eficiências mais elevadas. A eficiência da geração fotovoltaica não depende 

exclusivamente da radiação solar, outro fator limitante é o nível de purificação dos materiais 

semicondutores utilizados. 



13 
 

Alguns países desenvolvidos e em desenvolvimento têm buscado massificar o uso da 

energia solar fotovoltaica, principalmente após o desastre nuclear em Fukushima no Japão, 

em 2011, que provocou um redirecionamento da matriz energética mundial, priorizando as 

energias limpas/renováveis. 

No Brasil, a utilização da energia solar para geração direta de energia elétrica ainda é 

mais incipiente do que a nível mundial, função do enorme potencial hídrico e da massiva 

utilização da conversão hidrelétrica, que apresenta maior eficiência e menor custo de geração.   

Dentre os países com maior porcentual de energia solar em sua matriz energética, tem-

se a Grécia com 9,5% e a Itália com 8,6%. A China atualmente é a maior produtora de energia 

solar, com capacidade de gerar ate 289,52 GW, seguido pelos Estados Unidos com 17,1 GW e 

Alemanha com 12,8 GW (MME, 2015). 

Estudos apontam que o Brasil estará entre os vinte primeiros países com potência 

instalada de sistemas fotovoltaicos até o ano de 2018. O Plano Decenal de Expansão de 

Energia – PDE para 2024, aposta que a potência instalada chegue a 8.300 MW, com uma 

parcela de 7.000 MW de geração descentralizada. Outros estudos apontam que até o ano de 

2050, 18% dos domicílios do Brasil contarão com geração fotovoltaica, contribuindo com 

13% da demanda elétrica residencial do país (MME; EPE, 2015). 

Células fotovoltaicas alternativas, de menor custo, têm sido bastante estudadas 

principalmente nos centros de pesquisas das universidades. Nesse contexto, tem-se a 

utilização de substâncias orgânicas e materiais de menor eficiência para a geração, contudo, 

apresentando menor custo. 

Os materiais para fabricação das células solares podem ser divididos em três gerações. 

A primeira geração tem como destaque a utilização de células de silício mono e policristalino. 

As células de silício apresentam maior confiabilidade e melhor eficiência, representando 

aproximadamente 85% das células comercializadas. A segunda geração, também chamada de 

filmes finos, apresenta menor eficiência e vida útil em relação a primeira geração e é 

subdividida em células de silício amorfo, disseleneto de cobre, índio e gálio e de telureto de 

cádmio. A terceira geração ainda está em fase de desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento, 

tendo como destaque as células orgânicas e de corantes. Entretanto, as células comerciais que 

apresentam maior eficiência de conversão elétrica ainda são as de silício monocristalina 

(ELY; SWART, 2014). 

O custo de geração das células fotovoltaicas tem diminuído significativamente nos 

últimos anos, principalmente em países desenvolvidos e em desenvolvimento, caso da China, 

que hoje é o país que domina a produção de células solares.  
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A cada dia a geração fotovoltaica torna-se mais atraente, em laboratório já se tem 

células capazes de converter a energia solar em elétrica com eficiência superior a 30%, a 

exemplo das células fotovoltaicas multicoloridas, desenvolvidas pelos alemães (ELY; 

SWART, 2014). 

Têm sido realizados estudos a nível mundial visando o aumento da eficiência das 

células fotovoltaicas, com maior sucesso no campo da descoberta de novos materiais. Alguns 

pesquisadores trabalham na otimização de geração de energia, por meio de: concentradores, 

sistemas de rastreamento solar do módulo fotovoltaico e sistemas de resfriamento do módulo 

(sistema hibrido do tipo PVT), visto que a eficiência dos módulos reduz drasticamente com o 

aumento da temperatura do mesmo. 

Somente cerca de 5 a 22% dessa energia solar é utilizado na geração de energia 

elétrica, o restante é convertido em calor e/ou refletida. Tal fato explica o porquê do 

aquecimento dos módulos fotovoltaicos (QUASCHNING, 2005). Na Figura 1.1 é apresentada 

a parte do espectro solar tipicamente absorvido por uma celular solar de silício 

monocristalino.  Na Tabela 1.1 é feito a discretização da energia solar não utilizada para 

geração de energia elétrica.  

 

Figura 1.1 – Aproveitamento da radiação solar global pelas células solares. 

 
Fonte: SOUZA, 2010. 

 

Tabela 1.1 – Aproveitamento da radiação solar global pelas células cristalinas. 

Reflexão e sombreamento dos contatos frontais 3,0% 

Fótons com energia insuficiente na Irradiância de onda compridas 23,0% 

Fótons com energia excedente na Irradiância de ondas curtas 32,0% 

Recombinação de elétrons 8,5% 

Gradiente elétrica, especialmente na região do campo elétrico 20% 

Resistência em série (perdas térmicas a condução elétrica) 0,5% 

Energia elétrica utilizável 13,0% 

TOTAL (Irradiação Solar)  100% 
Fonte: SOUZA, 2010. 
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HELDEN et al., (2004) afirmam que essa energia não utilizada pode fazer com que o 

módulo alcance temperaturas superiores à temperatura ambiente em 35°C . Já OH et al., 

(2010) fala que dependendo do local, o módulo pode alcançar 90°C, comprometendo 

significativamente seu desempenho. 

Observando a importância de estudar o efeito da temperatura nos painéis fotovoltaicos 

esse trabalho apresenta um estudo comparativo do desempenho de um sistema fotovoltaico 

(sistema PV) e um sistema híbrido fotovoltaico/térmico (sistema PVT). O módulo PV 

utilizado foi o MSX 77 da marca SOLAREX, composto por células solares policristalinas, 

que desenvolve uma potência de pico de 77 Watts. Os experimentos foram realizados em 

condições reais de operação na cidade de Natal/RN, no NTI – Núcleo de Tecnologia 

Industrial da UFRN. 

Foram realizados vários testes dos dois sistemas, distribuídos em dias, analisando a 

potência, a eficiência e a energia produzida pelos sistemas, correlacionando à influência da 

temperatura do módulo PV com a eficiência de conversão da energia solar em energia 

elétrica. Será descrito os processos de fabricação e montagem dos sistemas, onde o sistema 

PVT é formado por um módulo PV e coletor solar plano do tipo placa. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

 

Desenvolver um estudo comparativo do desempenho de um sistema fotovoltaico e de 

um sistema híbrido fotovoltaico/térmico do tipo PVT.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Desenvolver um sistema para obtenção da curva características I x V de módulos 

fotovoltaicos; 

• Desenvolver um coletor solar do tipo placa (sistema térmico) para arrefecimento de 

módulos fotovoltaicos; 

• Quantificar a potência elétrica e térmica produzida pelos sistemas, a eficiência e a 

energia produzida nos dois sistemas, correlacionando com a temperatura do módulo 

PV com sua eficiência; 
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1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

 

A Dissertação foi dividida em cinco capítulos: Introdução; Revisão Bibliográfica; 

Materiais e Métodos; Resultados e Discussão; Conclusões e Sugestões. 

O Capítulo 2 apresenta as informações para a compreensão da conversão fotovoltaica 

da energia solar em energia elétrica e do Estado da Arte sobre o tema. 

O Capítulo 3 detalha como foi realizado o trabalho experimental, caracterização dos 

procedimentos empregados. 

O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados obtidos no procedimento experimental 

empregado dos dois sistemas ensaiados. 

O Capítulo 5 é dedicado às conclusões decorrentes das discussões realizadas e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 O SOL 

 

No planeta Terra o sol é a fonte inesgotável de energia, permitindo a existência da 

vida. O Sol possui um diâmetro de aproximadamente 1.400.000 km e uma massa de 1,99 x 

1030 kg. Tem diâmetro 109 vezes maior que o planeta Terra e massa 332.000 vezes maior 

(CASALS, 2006).  

O Sol é essencialmente uma esfera gigantesca de gás incandescente (CEPEL; 

CRESESB, 2014). É um enorme forno de fusão termonuclear, transformando a cada segundo 

600.000.000.000 kg de hidrogênio molecular em 596.000.000.000 kg de hélio, fornecendo 

energia equivalente a 3,7 x 1023 kW (CASALS, 2006).  

Mesmo perdendo todos os dias uma massa de 345 bilhões de toneladas de gás, essa 

perda equivale a apenas 0,03% de sua massa original (CASALS, 2006), tendo uma vida 

estimada de 5 a 7 bilhões de anos. Acredita-se que a Terra tem uma idade aproximada de 

4.600 milhões de anos (NASA, 2013a, 2013b), portanto, existe um enorme potencial na 

utilização da energia provinda do Sol, captando e convertendo essa energia em energia 

térmica e elétrica (CEPEL; CRESESB, 2014). 

O Sol é uma estrela com espectroscópica do tipo G0 (CASALS, 2006), formado por: 

núcleo, zona radiativa, zona convectiva, fotosfera, cromosfera e coroa (também chamada de 

corona), conforme ilustrado na Figura 2.1 (CEPEL; CRESESB, 2014). 

 

Figura 2.1 – Regiões e zonas do Sol. 

 
Fontes: http://www.astronoo.com/images/soleil/soleil-structure-layers_medium.jpg, 2013. 
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O núcleo do Sol possui uma temperatura média de 20 milhões de graus Kelvin. A 

fotosfera é a região externa e apresenta uma temperatura em torno de 6.000 K (CASALS, 

2006, é a primeira região da atmosfera solar, apresentando uma espessura de 330 km, sendo a 

camada visível do Sol e responsável pela principal fonte da radiação solar visível emitida pelo 

Sol (CEPEL; CRESESB, 2014). 

Apesar dos impressionantes dados citados, o Sol é apenas uma estrela normal no 

panorama galáctico. O Sol contém muitos, se não todos os elementos presentes no planeta 

terra, cujos elementos mais abundantes são o Hélio e Hidrogénio, 20% e 78%, 

respectivamente, da sua massa (CASALS, 2006). Na Tabela 2.1 são apresentadas as 

principais características no Sol. 

 

Tabela 2.1 - Características do sol. 

Massa 1,989 x 1030 kg 

Raio 696.000 km 

Densidade Média 1.409 kg.m-3 

Densidade Central 1,6 x 105 kg.m-3 

Distância 1 UA ou 1,499 x 108 km 

Potência Luminosa 3,83 x 1026 W 

Temperatura Efetiva 5.785 K 

Temperatura Central 1,5 x107 K 

Período Rotacional no Equador 25 dias 

Período Rotacional na Latitude 60° 29 dias 

Composição Química Principal 

Hidrogênio: 91,2 % 
Hélio: 8,7 % 

Oxigênio: 0,078 % 
Carbono: 0,043 % 

Fonte: OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2004. 

 

2.1.1 Geometria Solar 

 

A Terra move-se em torno do Sol (translação) descrevendo uma trajetória eclíptica 

(CASALS, 2006), cuja excentricidade é pequena, ε ≈ 0,017 (CEPEL; CRESESB, 2014). O 

trajeto dura um ano e apresenta uma distância média de 150 x 106 km, distância chamada de 

Unidade Astronômica (UA) (CASALS, 2006). 

A Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano normal à elipse, com valor de 

23,45º. A combinação dessa inclinação com o movimento de translação dá origem às estações 

do ano, Figura 2.2 (CEPEL; CRESESB, 2014). 
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Figura 2.2 - Movimento de translação da Terra. 

 

Fonte: MAGNOLI; SCALZARETTO, 1998.  

 

O ângulo entre o plano do Equador da Terra e da eclíptica (ou a terra - linha solar) é 

denominado de declinação solar, que varia entre + 23,45 ° no dia 22 de junho (solstício do 

norte) e -23,45 ° no dia 22 de dezembro (solstício sul) (SZOKOLAY, 2007). 

Nos dias do equinócio, aproximadamente dia 21 de Março e 21 de setembro, os raios 

solares alinham-se com o plano do Equador. A variação de declinação solar ao longo do ano é 

apresentada na curva sinusoidal da Figura 2.3 (SZOKOLAY, 2007). 

 

Figura 2.3 - Variação anual da declinação (média do ciclo do ano bissexto). 

  

Fonte: SZOKOLAY, 2007. 
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Atribuindo o sinal positivo ao Norte e negativo ao Sul do Equador, aplicando essa 

consideração a declinação Solar e a latitude, fazendo com que a diferença entre a declinação e 

a latitude descreva a trajetória do movimento do Sol, pode-se determinar a declinação solar 

utilizando a Equação 2.1 (CEPEL; CRESESB, 2014). 

 

������ � �����23,45°�. ��� �� 360
365,25� . �� � 10�� (2.1) 

 

Onde: 

�: é a declinação solar (°); 

�: representa o dia do ano, contando de 1 a 365 a partir de 1 de Janeiro. 

 

De acordo com movimento da superfície terrestre e do sol, as relações geométricas 

entre os raios solares são alterados, estas relações são descritas através de vários ângulos, 

conforme apresentado na Figura 2.4 (CEPEL; CRESESB, 2014). 

 

Figura 2.4 – Posição do Sol em relação ao plano horizontal. 

 
Fonte: CEPEL; CRESESB, 2014). 

 

Ângulo Zenital (θZ): é o ângulo formado por uma linha imaginaria vertical local 

(Zênite) e os raios solares. 

Elevação Solar (α): é o menor ângulo descrito pelo plano horizontal local e os raios 

solares. 
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Ângulo Azimutal do Sol (γs): é o ângulo definido pela direção Norte-Sul e a projeção 

dos raios solares no plano horizontal. O ângulo 0° é convencionado no Norte, atribuindo 

valores positivos quando sua projeção encontra-se nos quadrantes definidos por 

Norte/Leste/Sul e negativos nos quadrantes Norte/Oeste/Sul. 

Ângulo de incidência (θ): formado entre superfície de captação e o plano horizontal 

local. 

 

2.1.2 Radiação Solar 

 

O termo “Radiação Solar” é um termo generalista para designação da energia radiante 

emitida pelo Sol. Quando nos referimos a “Fluxo de Energia”, ou seja, Watt, o termo correto é 

“Irradiância Solar”. Quando tratamos de “Fluxo de Energia por Unidade de Área”, W/m², o 

termo correto é “Irradiação Solar” (CEPEL; CRESESB, 2014). 

A radiação solar total que atinge uma unidade de área de forma perpendicular aos raios 

solares, localizada fora da atmosfera e a uma distância média do sol de 1 UA é chamada de 

constante solar, cujo valor padrão é 1.352 ± 20 W/m². No entanto, a radiação extraterrestre 

que chega à Terra varia ao longo do ano, devido a sua pequena excentricidade de órbita. Esta 

variação pode ser expressa por meio da Equação 2.2. A Figura 2.5 ilustra a variação da 

irradiância ao decorrer de um ano (CASALS, 2006). 

 

�� � ���. �1 � 0,034. ��� �360. �365 �� (2.2) 

 

Onde: 

��: radiação extraterreste (W/m²); 

�: representa o dia do ano, contando de 1 a 365 a partir de 1 de Janeiro. 
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Figura 2.5 - Irradiância terrestre efetiva ao longo do ano. 

 

Fonte: CEPEL; CRESESB, 2014). 

 

Trenberth et al., (2009) realizaram estudos no fluxo da irradiância solar global no 

período de março de 2000 a novembro de 2005, tendo como resultado o fluxo energético da 

Tabala 2.2. 

 

Tabela 2.2 -  Fluxo energético da Radiação Solar. 

IRRADIÂNCIA SOLAR PORCENTAGEM 

Absorvida pela Atmosfera 22,87 % 

Refletida pela Atmosfera 23,17 % 

Absorvida pela Crosta Terrestre 47,21% 

Refletida pela Crosta Terrestre 6,75 % 
Fonte: TRENBERTH et al., 2009) 

 

Por definição, a radiação que provém diretamente do Sol é chamada de Radiação 

Direta. A radiação oriunda de todas as direções e que atinge a superfície após sofrer reflexões 

pela atmosfera terrestre é chamada de Radiação Difusa. Na secção 2.2.1 será abordado como 

quantificar essas componentes de radiação. 

A luz solar é composta de todas as frações de cores, sua caracterização se dá pelo 

comprimento de onda. O espectro solar é definido como a distribuição da luz solar em 

comprimentos de onda ou em cores. Os fótons são as partículas que compõem a radiação 

eletromagnética. O transporte de energia está relacionado com o comprimento de onda de 

acordo com a Equação (2.3) (LABOURET; VILLOZ, 2010).  
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� � �.  � �. �
!  (2.3) 

 

Onde: 

�: é a constante de Planck (6,62607004 x 10-34 J.s); 

 : é a frequência (Hz); 

�: é a velocidade da luz no vácuo (299.792.458 m/s); 

!: é o comprimento de onda (m). 

 

A distribuição espectral da radiação solar ao nível do mar, a uma temperatura de 41,8 

°C e com AM 0 é apresentado na Figura 2.6 (LABOURET; VILLOZ, 2010). Do inglês air 

mass o AM é o coeficiente de massa de ar, Equação 2.4. Essa grandeza quantifica o 

comprimento relativo que a radiação solar direta percorre até atingir a crosta terrestre 

(GAZOLI; VILLALVA, 2014). 

 

"# � 1
cos	�()� (2.4) 

 

Onde: 

"#: é o coeficiente de massa de ar; 

(): é o ângulo zenital. 

 

Figura 2.6 - Distribuição espectral da radiação solar. 

 
Fonte: LABOURET; VILLOZ, 2010. 
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2.1.2.1 Medição da Radiação Solar 

 

Para o correto dimensionamento de sistemas fotovoltaicos é necessário o 

conhecimento da radiação solar disponível no local de instalação. Quanto maior a irradiação 

incidente, maior será a quantidade de energia solar gerada pelos painéis fotovoltaicos (PV) 

(LABOURET; VILLOZ, 2010). Existem instrumentos de medições que quantificam a 

radiação direta, a difusa e a global.  

 

2.1.2.1.1 Piranômetro  

 

O piranômetro (Figura 2.7A) é um instrumento de medição que quantifica a radiação 

global sobre uma dada superfície. A faixa de espectro do equipamento tem uma sensibilidade 

de 0,3 a 3 µm de comprimento.  

O equipamento dispõe de uma termopilha, que quantifica a diferença de temperatura 

entre uma superfície pintada de branca e outra de preto. A expansão sofrida pelas superfícies 

provoca um diferencial de potencial (DDP), a partir dessa DDP o instrumento mensura o valor 

instantâneo da irradiação solar.  

Pode-se também utilizá-lo para a medição da radiação difusa, desde que se adicione 

uma máscara em formato circular, que segue a trajetória do Sol, eliminando a componente da 

radiação direta, conforme ilustrado na Figura 2.7B. 

 

Figura 2.7 - Piranômetro. 

  
Fonte: http://sonda.ccst.inpe.br/fotos/CGR/2003/campogrande_20030914_38.jpg, 2003. 

 

Uma solução econômica para medição da radiação global é a utilização de um 

piranômetro do tipo fotovoltaico (FV), que possui uma exatidão na ordem de 95%. Sua 

resposta espectral é mais estreita, quando comparado com o de termopilha, sua sensibilidade é 
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de 0,4 a 1,1 µm. A principal vantagem desse piranômetro é seu tempo de resposta, 

praticamente instantâneo e linear com a irradiância.  

 

2.1.2.1.2 Pireliômetros 

 

Os pireliômetros (Fig. 2.8) é um instrumento que mensura a irradiação direta. Ele 

retém os movimentos do Sol e mede a radiação por meio de um detector posicionado na parte 

inferior de um tubo com uma abertura estreita, apontado e rastreado para a região circunsolar.  

Estes instrumentos normalmente são instalados em estações meteorológicas e centros 

de pesquisas, devido sua elevada exatidão, contudo, apresentam um elevado custo e são de 

difícil utilização (LABOURET; VILLOZ, 2010). 

 

Figura 2.8 - Pireliômetro. 

 
Fonte: http://recursosolar.geodesign.com.br/Graphics/Big/MS_DN5_Big.jpg, 2003. 

 

2.2 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS  

 

Também chamadas de células solares, são dispositivos eletrônicos que convertem a 

radiação solar em eletricidade. Essa conversão de energia dá-se pelo efeito fotovoltaico, que 

se fundamenta na capacidade de um semicondutor converter a energia de um fóton em energia 

elétrica, descoberto pelo cientista francês Edmond Becquerel em 1839 (CHAPIN et.al., 1954).  

 

2.2.1. Tipos de Células Fotovoltaicas  

 

As células fotovoltaicas amplamente comerciais são fabricadas com silício, no entanto, 

existem células fabricadas com outros materiais, como o seleneto de cobre índio (CIS) e 

telureto de cádmio (CdTe). 
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2.2.1.1 Células de Silício Monocristalino (mono-Si) 

 

Essas células são formadas basicamente por junções cristalinas do tipo Silício p-n. 

Tais células são as mais utilizadas, constitui cerca de 80% das células comercializadas e 

possivelmente continuará a liderar as vendas do ramo fotovoltaico, até que uma tecnologia 

mais eficiente e com melhor custo beneficio seja desenvolvida. O processo de fabricação 

dessas células dá-se a partir de um lingote de alta pureza de silício, onde o mesmo é cortado 

em fatias finas, em seguida essas fatias são transformadas nas células (PARIDA et. al., 2011). 

A tentativa de aumento da eficiência das células de silício é um dos gargalos desse 

tipo de células, visto que a mesma utiliza uma parte limitada do espectro solar. Radiações com 

grande comprimento de ondas provoca o aquecimento das mesmas, reduzindo assim a 

eficiência das células. A eficiência máxima para essas células é de aproximadamente de 18% 

(CHAAR et. al., 2011), com vida útil de 25 a 30 anos (PARIDA et. al., 2011). 

 

2.2.1.2 Células de Silício Policristalino (poly-Si) 

 

Comparado com as células de mono-Si, as policristalinas apresentam custo inferior, 

fato decorrente do processo de fabricação mais simples. Ao contrário do silício 

monocristalino, o silício é convertido em blocos ao invés de lingotes. Nessa concepção, 

quando endurecido, o silício adquire uma estrutura cristalina com diferentes tamanhos, 

propiciando defeitos nas fronteias. Devido aos defeitos, o grau de eficiência é reduzido, 

girando em torno dos 14 % e a vida útil é similar a das células mono-Si (PARIDA et. al., 

2011). 

Na Figura 2.9 são ilustradas as células de mono-Si e poly-Si, uma característica 

industrial para diferenciação das mesmas é o formato das células, as células poly-Si 

apresentam um formato quadrado ou retangular, já as mono-Si apresentam chanfros nos 

vértices. 

 

Figura 2.9 - À direita, célula mono-Si; À esquerda, poly-Si. 

 
Fonte: http://www.sunflower-solar.com/index.php?act=attach&attach_id=543, 1998. 
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2.2.1.3 Células Filme Fino (Thin-Film) 

 

As células de filmes finos são menos utilizadas que as de mono-Si, aproximadamente 

12% da produção mundial de células apresenta essa tecnologia. Alguns autores definem os 

filmes finos como células de fotovoltaicos de segunda geração, as mesmas apresentam 

eficiências inferiores as de mono-Si na ordem de 4 %, logo, devido à característica de 

flexibilidade das células, propicia a aplicação em vidros de janelas, fachadas e outros locais 

(CHAAR et. al., 2011). 

Os principais materiais utilizados na confecção são o seleneto de cobre gálio índio 

(CIGS), telureto de cádmio (CdTe) e silício amorfo (a-Si). Como barreiras encontradas na 

utilização desses materiais podem-se destacar a baixa disponibilidade do telúrio e a 

dependência do cádmio inerente à otimização da extração, refino e reciclagem (HEGEDUS; 

SHAFARMAN, 2004) 

 

2.2.1.4 Células Orgânicas e de Corantes 

 

As células solares orgânicas (Figura 2.10) são fabricadas com materiais orgânicos ou 

polímeros. Apresenta baixo custo, como também uma baixa eficiência de conversão de 

energia, aproximadamente 5% em sistemas comerciais e 8% em bancadas de laboratório.  

Apesar da baixa eficiência, essa tecnologia é competitiva com outras tecnologias mais 

eficazes, devido ao fato do baixo custo de produção das mesmas, em torno de US $ 0,50/W 

até 2020 (BEARD et. al., 2015).  

 

Figura 2.10 - Célula orgânica. 

 
Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2014/pesquisadores-da-unb-desenvolvem-celulas-

solares/imagem,  2016. 
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As células orgânicas podem ser aplicadas em folhas de plástico por apresentarem um 

baixo peso e serem flexíveis, tendo um potencial na aplicação de objetos portáteis. O uso 

potencial inclui o carregamento de baterias para telefones celulares, laptops, rádios, lanternas, 

brinquedos e dispositivos que utilizam uma bateria recarregável. Outra vantagem é a 

utilização de materiais não tóxicos na fabricação das células (BEARD et. al., 2015). 

Pesquisas veem sendo realizadas com nanotecnologias, almejando nos novos conceitos 

e desenvolvendo tecnologias que modificarão a camada ativa da célula, melhorando a resposta 

da célula a uma maior faixa de espectro solar, dessa forma, melhorando a eficiência das 

células (JIA et. al., 2016). 

 

2.3 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Na grande maioria das vezes o leigo confunde ou não sabe dizer a diferença entre 

módulos fotovoltaicos e painéis fotovoltaicos, nessa seção vamos desmistificar essas 

definições. 

Módulo Fotovoltaico ou Módulo PV: é o menor conjunto de células solares 

interligadas e ambientalmente protegidas, cujo objetivo é gerar energia elétrica de corrente 

continua (ABNT NBR 10899, 2013). 

Painel Fotovoltaico ou Painel PV: é o conjunto de módulos fotovoltaicos eletricamente 

conectados e montados sobre uma estrutura de suporte (SMETS et. al., 2016). 

Gerador Fotovoltaico ou PV array: no português pode-se também chamar de usina 

fotovoltaica. É o conjunto de vários painéis solares que funcionam como uma única unidade 

de produção de eletricidade (SMETS et. al., 2016). Na Figura 2.11 são ilustradas as definições 

das citadas anteriormente. 
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Figura 2.11 - Arrnajo de módulo fotovoltaico. 

 
Fonte: http://etap.com/renewable-energy/photovoltaic-101.htm, 2010. 

 

2.3.1. Aspectos Construtivos dos Módulos Fotovoltaicos 

 

Segundo CEPEL e CRESESB (2014) um módulo fotovoltaico pode ser concebido pela 

associação de 36 a 216 células, associados em paralelo ou em série, dependendo dos 

parâmetros elétricos desejados para o módulo, como potência, tensão e corrente. Geralmente, 

módulos com tensões nominais de 12 VDC são formado pela associaão em série de 30 a 36 

células (PRIEB, 2002).  

Para que um módulo PV tenha uma vida útil de 25 a 30 anos, é necessário que o 

mesmo resista as intempéries climáticas. Na Figura 2.12 são ilustrados os materiais que 

compoem os típicos módulos fotovoltaicos de silício cristalino (LUQUE; HEGEDUS, 2011). 

 

Figura 2.12 - Componentes do módulo PV.  

 
Fonte: http://www.portalsolar.com.br/passo-a-passo-da-fabricacao-do-painel-solar.html, 2009. 
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Moldura: normalmente fabricada em alumínio, material que apresenta baixa densidade 

e boa resistência a degradação/corrosão. O objetivo da moldura é dar rigidez ao módulo, 

assim como, possibilitar a fixação em trilhos/estruturas. 

Vidro Temperado: deve ser transparente para permitir a passagem da luz. Responsável 

por proporcionar estabilidade mecânica, protegendo as células de eventuais impactos, e. g., 

em chuvas de granizo. É importante que o vidro tenha baixo teor de ferro, pois como o ferro é 

um bom condutor de calor, pode proporcionar perdas térmicas (SMETS et. al., 2016). 

Encapsulante: para essa finalidade, o material mais comum é polímero termoplástico 

etileno-vinil-acetato (EVA). A EVA apresenta uma boa estabilidade para com a radiação 

ultravioleta e um material transparente. No processo de laminação o material deve ser 

aquecido a uma temperatura de 120 a 150 °C, nessa temperatura entra no estado de fusão. O 

proceso de laminação deve ser realizado sobre vácuo para assegurar a ausência de ar e ou 

umidade, não formando bolhas entre o EVA e a célula solar (PRIEB, 2002). Alguns painéis 

fotovoltaicos montados de forma artesanal utilizam como material encapsulante a resina 

EPÓXI, contudo, esse material degrada com a radiação ultravioleta, perdendo a transparência 

e ou fissurando. 

Tampo Inferior (backsheet): é uma camada que atua como barreira de umidade e 

outras intempéries. Alguns fabricantes utilizam vidro, folhas de polímeros, chapa de alumínio 

e ou combinações desses materiais. Um material comumente usado é o Tedlar, que é uma 

junção de PVF-PET-PVF. O PVF é fluoreto de polivinilo e possui baixa permeabilidade a 

vapores, além de ser muito resistente a intempérie. O PET é o Polietileno Tereftalato que 

apresenta uma boa característica de isolante elétrico. 

Caixa de Junção: montada na parte posterior do módulo, nela ocorre à transição entre 

os trilhos condutores de alumínio estanhados (utilizados na associação das células solares) e 

os cabos elétricos com proteção ultravioleta. Na Figura 2.13 é ilustrado como é realizado a 

associação de células utilizando os trilhos condutores. 

 

Figura 2.13 - Associação de células por trilhos condutores. 

 
Fonte: http://www.osol.com.br/curso-energia-solar-modulo-5/, 2011. 
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2.3.2. Testes de Durabilidade para Módulos Fotovoltaicos 

 

São realizados testes, após a montagem/fabricação dos módulos fotovoltaicos, para 

verificação às normas preestabelecidas. A potência gerada pelos módulos tende a cair com o 

passar dos anos, os fabricantes normalmente garantem uma potência de 80% e 90% da 

potência inicial após 25 anos (BOCCARD et. al., 2012). 

Dentre os testes realizados, podem-se citar: características elétricas operacionais; 

isolamento elétrico (a 3000 Volts de C.C.); aspectos físicos como defeitos de acabamento; 

resistência ao impacto; resistência à tração das conexões; resistência à nevoa salina e à 

umidade ambiente; comportamento a temperaturas elevadas por períodos prolongados (100 

°C durante 20 dias); estabilidade às mudanças térmicas (de -40º C a +90º C) em ciclos 

sucessivos (CEPEL; CRESESB, 2014). 

Módulos de silício cristalino são qualificados e homologados de acordo com a norma 

IEC 61215 (2005); para os módulos de filme fino a norma utilizada é a IEC 61646 (2008). 

Ambas as normas têm por objetivo julgar se os módulos estão adequados para operação em 

longo prazo. Para tal, testes de estresses são utilizados, os ensaios realizados são: 

• Ciclos Térmicos: para verificar se o estresse térmico levará a quebra das conexões 

entre células; 

• Testes de Calor Úmido: verificar se os módulos sofreram corrosão e se o 

encapsulamente perdeu adesão e elasticidade. 

• Testes de UV: verificar se a radiação UV provocou a perda de adesão e elasticidade 

do encapsulante, assim como, se provocou a redução da transparencia do 

encapsulamento; 

• Cargas Mecânicas Estáticas: verificar se os ventos fortes ou cargas de levaram a 

falhas estruturais (vidro quebrado, fitas de interconexão quebradas ou células 

quebradas); 

• Cargas Mecânicas Dinâmicas: verificar os possíveis problemas acarretados pelos 

vidros quebrados, as fitas de interconexão rompidas ou células quebradas. 

• Testes de Ponto Quente: tem a finalidade de verificar os pontos quentes devido a 

defeitos em células ou proteções inadequadas de diode bypass. 

• Teste de Granizo: verificar se os módulos suportão o estresse mecânico induzido por 

uma chuva de granizo. 
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Para módulos com sistema de geração interligados a rede (on-grid), as normas IEC 

61730-1 (2008) e IEC 61730-2 (2012) estabelecem os procedimentos para a qualificação de 

segurança. Para aplicações especiais, ainda são aplicáveis as seguintes normas: IEC 61701 

(2011) em aplicações com ambientes salgados; IEC 62716 (2013) para ambientes perto de 

estábulos. Testes de qualificação são realizados por organizações independentes, como TÜV 

Rheinland, na Alemanha. 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICAS 

 

As características elétricas/parâmetros elétricos de um módulo devem ser mensuradas, 

permitindo a correta seleção do módulo para uma aplicação. Um dos parâmetros mais 

importante é a potência de pico (*+, dado em Wp), mensurado em condições padrões, 

possibilitando uma comparação direta entre modelos de diferentes fabricantes. 

As condições padrões de ensaio (STC, do inglês Standard Test Conditions) são 

realizadas em bancadas de laboratório, cujos principais padrões utilizados são (PRIEB, 2002): 

• Irradiância solar, 1.000 W/m2;  

• Distribuição espectral padrão, AM 1,5;  

• Temperatura de célula, 25 °C. 

 

2.4.1 Curva I-V 

 

Nos ensaios de caracterização dos parâmetros elétricos, um banco de carga com 

resistência variável é ligado ao módulo PV. A partir de vários pontos (diversos valores de 

resistência) é realizada o varrimento da curva, registrando valores de tensão e corrente para 

cada ponto. Dessa forma, sendo possível traçar a curva característica do módulo (Figura 2.14) 

para cada condição imposta. 
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Figura 2.14 – Curva características de módulos PV. 

 
Fonte: LABOURET; VILLOZ, 2010.   

 

Para cada condição de temperatura, intesidade luminosa e outros fatores pode-se traçar 

curvas de I-V. Os parâmetros coletados diretamente com a curva são: 

• Tensão de Circuito Aberto (,-.): é a máxima tensão que o módulo PV pode entregar 

sobre uma dada condição de ensaio. Nesse ponto a resistência do banco de carga 

apresenta valor infinito e a corrente associada a esse ponto é nula. Pode ser medida 

facilmente, conectando as pontas de provas do voltímetro nos terminais do módulo 

PV. 

• Corrente de Curto Circuito (/--): é a máxima corrente que o módulo PV pode 

entregar sobre uma dada condição de ensaio. Nesse ponto a resistência do banco de 

carga é tende para zero e a tensão associada a esse ponto é nula. Essa corrente é 

usada para seleção/dimensionamento dos cabos elétricos. 

 

2.4.2 Curva de Potência 

 

A partir dos pontos coletados na elaboração da curva I x V é possível traçar/obter a 

curva de potência (Figura 2.14), já que a potência é o produto da corrente-tensão, como 

também mensurar o ponto de máxima produção de energia em uma dada condição. 

Em posse das curvas de potência e da curva I x V, surgem novos conceitos, dentre 

eles: 
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• Ponto de Máxima Potência (*0á2. ou *3+): é o ponto onde a potência gerada pelo 

módulo PV assume o maior valor, também sendo o ponto de máxima eficiência de 

conversão da energia solar em energia elétrica.  

• Tensão de Máxima potência (,3+) : é a tensão correspondente ao ponto de Máxima 

Potência gerada pelo PV. 

• Corrente de Máxima Potência (/3+): é a corrente correspondente ao ponto de 

Máxima Potência gerada pelo PV. 

Fator de Forma (FF): é quantificado pela Equação 2.5, é a razão matemática entre a 

máxima potencia gerada pelo módulo PV e o produto da tensão de circuito aberto com 

a corrente de curto circuito. O fator de forma quantifica o quão perto a potência gerada 

é próximo da potência máxima gerada por um módulo PV ideal (sem resistência série 

e ou paralela) (LABOURET; VILLOZ, 2010). 

 

44 � *3+
,-.. /-- (2.5) 

 

• Eficiência Elétrica (567é9.): é definida como a razão entre a potência máxima 

produzida pelo módulo PV e a irradiância solar incidente sobre módulo PV, 

conforme a Equação 2.6. 

 

567é9. � *0á2.
�: . " (2.6) 

 

Onde: 

�:: é a radiação global (W/m²); 

": é a área da superfície superior do módulo fotovoltaico (m²). 

 

Módulos PV apresentam eficiência menor que as células solares, esse fato ocorrer 

devido às resistências dos trilhos de alumínio estanhados utilizados na associação das células 

solares. Por exemplo, na folha de dados técnicos das células solares da Sanyo HIT-

N240SE10, a mesma apresenta uma eficiência na ordem de 21,6%, contudo, o módulo PV 

fabricado com essas células apresentam uma eficiência na ordem de 19% (SMETS et. al., 

2016).  
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2.4.3 Resistência Série e Paralela de Células Fotovoltaicas 

 

A Resistência em série (;<) é acarretada pela resistência do material semicondutor que 

constitui a célula solar, pela resistência associada à junção metal/semicondutor e pelos 

contatos/trilhos da associação das células. A quantificação dessa resistência é feita pela 

Equação 2.7. Na Figura 2.15 é ilustrado como as resistências estão relacionada com a curva I 

x V do módulo PV.  

 

;< � 1
=>��?� (2.7) 

 

 

Figura 2.15 – Representação da resistência série e paralelo na curva I x V de módulos PV. 

 
Fonte: CEPEL; CRESESB, 2014. 

 

Com valores crescentes da resistência em série, a curva I x V tende a se aproximar de 

uma reta característica do tipo @�A� � 1 ;<B . A resistência em série não afeta o valor de 

tensão de circuito, mas afeta o valor da corrente de curto circuito, reduzindo-a, desta forma, 

afetando diretamente o fator de forma (FF) do módulo. 

O valor da resistência paralelo (;+) é causado por defeitos internos na célula, como 

por exemplo, defeitos na estrutura e/ou impurezas. Essa resistência assim como a série, afeta o 

valor do fator de forma do módulo, contudo, não afeta a corrente de curto circuito e sim a 

tensão de circuito aberto. Pode-se mensurar essa resistência por meio da Equação 2.8, quanto 
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menor for seu valor, mais a curva I x V se assemelha a reta do tipo @�A� � 1 ;+B . O ponto de 

máxima potência e o fator de forma é mais sensível a variações da resistência em série do que 

a variações da resistência em paralelo. 

 

;+ � 1
=>��C� � ;< (2.8) 

 

2.5 ASSOCIAÇÕES DE CÉLULAS E MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Para associação de células e módulos fotovoltaicos a lógica utilizada é similar à 

associação de baterias. Ambos devem possuir as mesmas especificações técnicas, seja do 

mesmo modelo e fabricante, impedindo assim, a redução de vida útil dos equipamentos 

devido a problemas como o superaquecimento (GAZOLI; VILLALVA, 2014). 

 

2.5.1 Associação em Série 

 

Na associação em série, as tensões de cada componente é somado. Por exemplo, se a 

tensão de circuito aberto de um módulo é de 18 V, uma associação de três módulos resultaria 

em uma tensão de circuito aberto de 54 V, contudo, a corrente resultante é igual a menor 

corrente dos módulos (SMETS et. al., 2016). 

Em geral, a curva I x V de um módulo é igual à multiplicação de um fator “n” pelas 

tensões correspondentes da curva I x V das células que o compõem (Figura 2.16). Módulos 

fotovoltaicos geralmente são formados por associadas em série das células, cujo objetivo é 

minimizar as perdas resistivas e permitir altas tensões (necessários para uma operação 

eficiente do inversor). 
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Figura 2.16 - Curva I x V, associação em série. 

 
Fonte: CARNEIRO, 2010. 

 

2.5.2 Associação em Paralelo 

 

Em células ou módulos em paralelo, a tensão do conjunto associada é a mesma ao 

longo de todos os elementos, já a corrente resultante é igual à soma da corrente de cada 

componente. Se associarmos, por exemplo, três células com as mesmas características I x V, a 

corrente terá magnitude multiplicado pelo fator três, enquanto que a tensão é a mesma. Um 

dos problemas intrínsecos da associação em paralelo é o aumento das perdas nos cabos por 

efeito Joule. Na Figura 2.17 tem-se o comportamento da curva I x V da associação em 

paralelo. 

 

Figura 2.17 - Curva I x V, associação em paralelo. 

 
Fonte: CARNEIRO, 2010. 
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2.5.3 Associação Mista 

 

Em sistemas de geração de energia fotovoltaicos, particularmente os conectados à rede 

elétrica (on-grid), é comum a utilização mista. Esse tipo de associação é feito para se 

conseguir tensões e correntes desejadas para atender o projeto do sistema. Na Figura 2.18 é 

ilustrada a curva característica de uma associação mista com nove módulos PV Shell SM 100-

12 em condições STC 

 

Figura 2.18 - Curva I x V, associação mista. 

 
Fonte: CARNEIRO, 2010. 

 

2.6 PARÂMETROS EXTERNOS QUE AFETAM AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS  

DOS MÓDULOS PV 

 

O desempenho de uma célula solar é influenciado pela distribuição espectral, 

irradiação solar e temperatura. Dessa forma, o desempenho de módulos PV é afetado de 

forma similar como nas células solares. Condições de elevadas e baixas irradiância, afetam a 

resistência série e paralelo, respectivamente, ambas no sentido a reduzir a eficiência.  

 

2.6.1 Irradiação Solar 

 

A irradiação solar está ligada diretamente com a potência elétrica produzida pelos 

módulos PV. A corrente gerada apresenta valor crescente linearmente com o valor da 

irradiação incidente, o mesmo não acontece com a tensão, que apresenta um comportamento 
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descrito por uma equação logarítmica. Tal comportamento é valido para condições com 

diferentes irradiações solar e temperatura constante. 

Na Figura 2.19 é ilustrado o comportamento das curvas I-V de módulos PV com 

diversas magnitudes de irradiância solar, a uma temperatura constante. A Equação 2.9 estima 

o valor de corrente de curto circuito (Icc) para módulos de silício ensaios nas STC. 

 

Figura 2.19 - Curva I x V para diferentes valores de irradiância solar. 

 
Fonte: CEPEL; CRESESB, 2014. 

 

 

/-- �	 /--<D- . � 1000	B  (2.9) 

 

Onde: 

/--: é a corrente de curto circuito (A); 

/--<D-: é a corrente de curto circuito nas STC (A); 

�: é a irradiância solar incidente (W/m²). 

 

2.6.2 Sombreamento e Acúmulo de Poeira  

 

O sombreamento é um fator que também afeta a geração de energia em sistemas PV, 

por exemplo, um módulo fotovoltaico é formado por aproximadamente 36 células solares, 

caso uma pequena região desse módulo, ou seja, alguma célula se encontre em uma região de 

sombra ou penumbra, o módulo PV por inteiro gerará menos energia. Tal fato deriva do 
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princípio que a corrente do módulo PV é igual a menor corrente das células que o compõem, 

ou seja, uma célula sombreada compromete por inteiro a geração do módulo PV (LOPES, 

2013). 

A poeira é outro fator que compromete o rendimento dos módulos PV, visto que a 

mesma bloqueia parte da incidência da irradiância solar. Em épocas de inverno a chuva limpa 

os módulos PV, contudo, em regiões de grandes estiagens e com elevado nível de particulado 

no ambiente, faz-se necessário à limpeza dos módulos PV (LOPES, 2013). Segundo 

ENDECON ENGINEERING (2001) um sistema de geração com módulo PV de 100 Wp, 

quando submetida a condições de sujeiras/poeiras, dependendo no nível, tem sua potência 

reduzida para 79 Wp. 

 

2.6.3 Temperatura 

 

Parte dos espectros da radiação solar não é utilizada pelas células solares para geração 

de energia, portando, parte da radiação é responsável pelo aquecimento do módulo PV. As 

tensões nas células solares apresentam sua magnitude reduzida com o aumento da 

temperatura, contudo, a corrente apresenta uma redução que pode ser considerada 

insignificante.  

Células solares são menos sensíveis a temperatura, quando comparada com as de 

silício cristalino. A 100 °C, células de silício cristalino apresentam uma redução de 30% na 

corrente de circuito aberto e 0,2% na corrente de curto circuito (CEPEL; CRESESB, 2014). 

Na Figura 2.20 são apresentadas as curvas características I x V de um módulo PV, ensaiados 

com irradiação constante e diferentes temperaturas. 

 

Figura 2.20 – Comportamento das curvas I x V em diferentes temperaturas. 

 
Fonte: CEPEL; CRESESB, 2014. 
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Os fabricantes de células solares e módulos PV fornecem constantes específicas para 

quantificar o efeito na temperatura nos parâmetros elétricos de seus produtos, dentre esses 

temos: 

• Coeficiente C: representa a variação da corrente de curto circuito com a temperatura, 

expressão pela Equação 2.10. Células solares de silício cristalino apresentando 

valores de α de aproximadamente +0,004 mA/ °C e de +0,013 mA/°C para células de 

silício amorfo. 

 

C � ∆/--
∆=  (2.10) 

 

Onde: 

∆/--: é a variação da corrente de curto circuito (A); 

∆=: é a variação de temperatura do módulo PV (°C). 

 

• Coeficiente ?: representa a influência da temperatura do módulo PV na tensão de 

circuito aberto (Equação 2.11), tomando como referência dados de ensaios em 

laboratórios. 

 

? � ∆,-.
∆=  (2.11) 

 

Onde: 

∆,-.: é a variação da tensão de circuito aberto (V); 

∆=: é a variação de temperatura do módulo PV (°C). 

 

Valores usuais de -2,3 mV/°C e -2,8 mV/°C, para células de silício cristalino e silício 

amorfo, respectivamente. Poucos fabricantes informam também o βVMP, que é o coeficiente  β 

para o ponto de máxima potência, apresentando valores geralmente maiores que o β. Pode-se 

estimar a tensão de circuito aberto a uma dada temperatura utilizando a Equação 2.12. 

 

,-. � ,-.<D- 	. �1 � ?. �= � 25�� (2.12) 

 

Onde: 
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,-.: é a tensão de circuito aberto a uma dada temperatura (V); 

,-.<D-: é a tensão de circuito aberto nas condições de STC (V); 

?: é o coeficiente de temperatura/tensão de circuito aberto; 

=: é a temperatura que se deseja estimar a tensão de circuito aberto (°C). 

 

• Coeficiente F: quantifica a variação da potência máxima do módulo PV pela variação 

da temperatura (Equação 2.13). O valor de F tipicamente são de -0,5%/°C e -

0,3%/°C, para módulos de silício cristalino e silício amorfo, respectivamente. 

 

F � ∆*3+
∆=  (2.13) 

 

Onde: 

∆*3+: é a variação de máxima potência do módulo PV (V); 

∆=: é a variação de temperatura do módulo PV (°C). 

 

Alguns fabricantes de módulo PV aproximam o valor de βVMP para 	F e quanto 

menores forem esses valores de coeficientes, melhor será a eficiência do módulo. Sendo um 

dado intrínseco da tecnologia das células que compõem o módulo.  

De acordo com CEPEL e CRESESB (2014), com base nos valores desses coeficientes, 

pode-se estimar a máxima potência de um módulo a partir a Equação 2.14. 

 

*3+ � ,3+<D- . /3+<D- . �1 � ∆=. �C � ?G3+�� (2.14) 

 

Onde: 

,3+<D-: é a tensão no ponto de máximo de potência (V); 

/3+<D-: é a corrente no ponto de máxima potência (A); 

∆*3+: é a variação de máxima potência do módulo PV, para um dado ∆= (V); 

∆=: é a variação de temperatura do módulo PV (°C). 

C: é o coeficiente de temperatura/corrente de curto circuito;  

?G3+: é o coeficiente de temperatura/tensão no ponto de máxima potência. 
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Módulos fotovoltaicos possuem uma temperatura nominal de operação para suas 

células (NOCT - Nominal Operating Cell Temperature), função das propriedades térmicas e 

ópticas da tecnologia dos materiais utilizados na construção.  Essa temperatura é obtiva em 

ensaios de laboratoriais, contudo, sob condições mais próximas dos reais. O NOCT é obtido 

submetendo o módulo PV as seguintes condições: irradiância de 800 W/m²; ar a 20 °C, vento 

a 1 m/s (CEPEL; CRESESB, 2014). 

Normalmente o NOCT apresenta um valor entre 40 e 50 °C. Para módulos com 

mesmos valores de coeficientes C, ? e F, o que apresentar menor de NOCT será o mais 

eficiente, visto que estará perdendo menos energia em forma de calor. A Equação 2.15 é 

utilizada para quantificar o coeficiente térmico para o módulo. A Equação 2.16 pode ser 

utilizada para estimar, de forma simplória, a temperatura do módulo PV quando submetida a 

uma dada irradiância e temperatura ambiente (CEPEL; CRESESB, 2014). 

 

HD � IJK= � 20
800  (2.15) 

 

 

=3óN. � =.0O. � H9. � (2.16) 

 

Onde: 

HD: é o coeficiente térmico para o módulo (°C/W.m-2); 

=3óN.: é a temperatura do módulo fotovoltaico (°C); 

=.0O.: é a temperatura ambiente (°C); 

�: é a irradiância solar (W/m2). 

 

2.7 SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE MÓDULOS PV 

 

As primeiras pesquisas desenvolvidas em sistemas de resfriamento de módulos PV 

foram realizadas pelo grupo de pesquisa do Massachusettes Institute of Technology (MIT), na 

década de 80 (HELDEN et. al., 2004). Tal estudo foi realizado em um sistema designado de 

PV/T ou PVT, do inglês “Photovaoltaic/Thermal”, onde o calor do módulo PV é utilizado 

para aquecimento do fluido refrigerante, por convecção e ou condução.  

Os sistemas mais simples desenvolvidos utilizam fluxo de ar na parte inferior do 

módulo PV. Os sistemas mais eficientes e complexos utilizam um fluxo de água para 
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refrigerar o módulo PV, posteriormente à água aquecida é utilizada em sistemas domésticos, 

como o de aquecimento de água utilizada em banho. Portando, os sistemas PVT que utilizam 

água normalmente apresentam uma maior eficiência de conversão global, graças à conversão 

da irradiação solar em energia elétrica e térmica. Devido a tais características, esse foi o 

sistema PVT utilizado nos experimentos desse trabalho.  

Os sistemas mais conhecidos de aproveitamento da energia solar são os coletores 

térmicos e os sistemas fotovoltaicos, um converte a energia solar em energia térmica e o outro 

converte a energia solar em energia elétrica, respectivamente.  Na Figura 2.21 é apresentado 

um fluxo de conversão de energias entre os sistemas, dando um destaque para os sistemas 

PVT (SILVA, 2015). 

 

Figura 2.21 – Fluxograma de conversão de energia para sistemas fotovoltaicos e térmicos solares. 

 
Fonte: SILVA, 2015. 

 

Os sistemas de refrigeração de módulos PV apresentam diversas classificações, 

dependendo do autor, contudo, normalmente são classificados de acordo com o fluido de 

arrefecimento. No presente trabalho, os sistemas serão classificados em: 

•  Sistema PVT-Líquido;  

•  Sistema PVT-Ar;  

•   Sistema de Arrefecimento de Módulos PV não PVT. 

 

2.7.1 Sistema PVT-Líquido 

 

A parte inferior dos módulos PV apresenta maior temperatura do que a face superior, 

fato justificado pela menor exposição da face inferior aos ventos que auxiliam no resfriamento 

de módulos PV (Figura 2.22). 
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Figura 2.22 – Termografia de módulo PV. 

 
Fonte: SILVA, 2015. 

 

Nos sistemas PVT-líquidos, um trocador de calor é adicionado ao módulo PV, ficando 

em contato com a parte inferior do módulo PV, Figura 2.23. Geralmente os trocadores de 

calor são do tipo serpentina ou com tubos paralelos. Em alguns casos são adicionados 

isolantes térmicos posteriormente ao trocador de calor (Figura 2.23a), minimizando as perdas 

de calor do fluido aquecido para o ambiente. É valido salientar que quando o objetivo 

principal é apenas refrigerar o módulo PV, não se adiciona o isolante térmico (Figura 2.23b), 

esses sistemas melhoram o desempenho de geração de energia elétrica do módulo PV entre 4 

a 5% (SILVA, 2015). 

 

Figura 2.23 - Módulo PV com trocador de calor instalado em sua face inferior. 

 
Fonte: SILVA, 2015. 

 

Zondag et al., (2003) sugere que a alimentação do trocador seja na parte inferior, 

semelhante como acontece em coletores solares, melhorando assim a eficiência do sistema. A 

circulação do fluido de arrefecimento pode ser classificada de duas formas: 

• Ativa: nessa forma o fluxo do fluido é induzido por uma bomba, havendo consumo 

de energia elétrica; 
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• Passiva: nessa forma o fluxo de fluido se da por desníveis geométricos do trocador 

de calor com a fonte de água, ou ainda, por sistemas de termosifão. 

 

A construção de trocadores absorvedores do tipo chapa-tubo apresentam algumas 

restrições. Soldar os tubos, em uma chapa, utilizados na confecção da parte inferior do 

módulo PV é um processo complexo, visto que, durante a solda as temperaturas serão 

superiores a de fundição do EVA, comprometendo o encapsulamento.  

Dessa forma, é inviável fazer a construção/laminação do módulo PV utilizando a 

chapa de metal na parte inferior do módulo PV. Assim como, soldar os tubos na chapa antes 

da laminação acarretaria o empenamento da mesma, inviabilizando a utilização (CHOW et. 

al., 2006).  

 

2.7.2 Sistema PVT-Ar 

 

Assim como nos sistemas PVT-líquido, no PVT-Ar a superfície inferior do módulo 

PV sofre o resfriamento. Ambos os sistemas são semelhantes, basicamente diferem no fluido 

de arrefecimento, ar no lugar de água. Os sistemas PVT-Ar são mais barato devido sua 

simplicidade, normalmente são utilizados quando o ar quente proveniente do PVT apresenta 

aplicação em plantas de processos. 

Flutuações no fluxo de ar afetam o número de Nusselt e, consequentemente, a 

transferência de calor. Apesar da simplicidade do PVT-Ar, a transferência de calor é mais 

crítica comparada com sistemas PVT-líquido, necessitando de um projeto minucioso 

(HASAN; SUMATHY, 2010).  

Entre as vantagens desse sistema podem-se citar a disponibilidade do fluido de 

arrefecimento, com custo zero e a ausência de problema ambiental com vazamentos. Já no 

quesito desvantagem, podemos citar a baixíssima eficiência para sistemas passivos e a 

necessidade de grandes vazões para sistemas com baixa densidade de ar. Resumindo, quando 

o objetivo principal é apenas refrigerar o módulo PV esse sistema PVT não é indicado. 

 

2.7.3. Sistema de Arrefecimento de Módulos PV Não PVT 

 

Outra forma de reduzir a temperatura de módulos PV, sem os sistemas PVT, é o 

resfriamento da superfície superior (superfície envidraçada) utilizando um filme de água, 

gotejamento ou aspersão. Ao escoar na superfície, a água absorve o calor do vidro, resfriando-
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o (Figura 2.24). O fluxo pode ser por um dos sistemas, ativos ou passivos, nesse caso, o 

passivo consiste de um reservatório localizado a uma altura superior ao do módulo PV. 

 

Figura 2.24 – Sistemas de arrefecimento de módulos PV não PVT. 

 
Fonte: SILVA, 2015. 

 

Esse sistema tem como desvantagem o desperdício da água evaporada no processo de 

resfriamento, já que o água fica exposta ao ambiente e não em um circuito fechado. Contudo, 

segundo Endecon Engineering (2001) esse sistema propicia um aumento de 5% na energia 

produzida nas estações secas e quentes.  

Nos experimentos realizados por Oden e Behnia (2009), em diferentes cidades da 

Austrália, Sydney, Perth e Darwin, tiveram como resultados um aumento na produção de 

energia elétrica de 4 a 10 %. Oden e Behnia (2009) afirmam que 50% desse ganho esta 

relacionado diretamente com o resfriamento do módulo PV e o restante esta associado à 

refração dos feixes de luz na camada de água, aumentando a irradiância incidente. Outra 

vantagem desse sistema é a constante limpeza do módulo PV. 

 

2.8. ESTADO DA ARTE 

 

Chander el. at. (2015) desenvolveram um estudo para quantificar a influência da 

temperatura em células solares de silício monocristalino, sendo que os experimentos 

realizados foram em bancada.  

A irradiância foi ajustada em quatro valores determinados: 215; 280; 400; 515 W/m². 

Para cada valor de irradiância foram realizados ensaios com quatro temperaturas de célula: 
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25; 40; 50; 60 °C. Desta forma, sendo realizados dezesseis ensaios e obtendo-se para cada 

umas curvas I x V e uma de potencia conforme a  Figura 2.25 (CHANDER et. at., 2015). 

 

Figura 2.25 - Curvas I x V obtida nos ensaios de Chander et. al. 

 
Fonte: CHANDER et. at., (2015). 

 

Os resultados obtidos mostram, como citado pela literatura, que a temperatura de 

operação das células solares afeta consideravelmente seu desempenho. Para tensão de circuito 

aberto houve uma redução de 0,0022 a 0,0025 °C-1. A corrente de curto circuito apresentou 

um aumento médio de 0,002 °C-1. O fator de forma apresentou uma redução entre 0,0013 a 

0,002 °C-1. Na Tabela 2.2 é apresentado o comportamento da eficiência para cada condição 

(CHANDER et. at., 2015). 

 

Tabela 2.3 – Eficiência das células solares para diferentes irradiâncias e temperaturas.  

Temperatura 
(°C) 

Eficiência Elétrica 
215 W/m² 280 W/m² 400 W/m² 515 W/m² 

25 11,28 % 11,42 % 11,17 % 10,05 % 
40 11,03 % 11,24 % 11,12 % 9,95 % 
50 11,02 % 11,00 % 10,84 % 9,96 % 
60 10,50 % 10,83 % 10,53 % 9,02 % 

Fonte: CHANDER et. at., (2015). 

 

Aste et. al., (2016) realizaram um estudo de monitoramento em um sistema PVT-

líquido. O sistema analisado foi desenvolvido na Universidade Politécnica de Milão, sendo 

ensaiado em Paris, Milão e Atenas.  
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O PVT era formado por um módulo PV de 30 células de silício policristalino, 

associadas em série, o trocador de calor foi fabricado em alumínio, conforme descrito por 

Pieper e Klein, 2011 (Figura 2.26). Também foi adicionado uma manta térmica na parte 

inferior ao trocador de calor, minimizando perdas térmicas para o balanço energético do 

sistema, que apresentou coeficiente de perda de calor (para fundo e bordas) igual a 5W/m2.K 

(ASTE et. al., 2016). 

 

Figura 2.26 - Sistema PVT-Líquido utilizado por Aste et.al.. 

 

 

Fonte: ASTE et. al., 2016. 

 

O PVT foi instalado com orientação ao sul e inclinação de 30°. O fluido de 

arrefecimento utilizado foi à água, cuja vazão mássica foi de 0,055 kg/s, com alimentação por 

sistema ativo. O reservatório de 200 litros de fluido também foi isolado termicamente (ASTE 

et. al., 2016). 

No balando energético não foi computado a energia consumida pela bomba, visto que 

a bomba era de 50 W, estando superdimensionada. Estimou-se que para um sistema 

corretamente dimensionado o consumo seria de apenas 1,5 W.h. Os dados de temperatura, 

vazão e energia elétrica produzida foram mensurados a partir de um sistema de monitorização 

remota (ASTE et. al., 2016). 

Os resultados indicaram uma eficiência média global (anual) para o sistema PVT de: 

32,7% em Paris; 36,1% em Milão; 40,6%, em Atenas. Foi constatado que à medida que a 

irradiação anual aumenta, a eficiência do sistema aumenta, contudo, a do módulo PV diminui, 

apresentando valores médios anais de: 13,7 % e Páris; 13,6 % em Milção; 13,4 % em Atenas. 

Um fato interessante é que a eficiência dos módulos PV ao longo das estações de inverno e 

verão foi basicamente constante, contudo, a eficiência do sistema de refrigeração/coletor 
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térmico variou de 20,8% (inverno) a 33,0% (verão). Aste et. al., (2016) também afirmavam 

que a energia elétrica necessária para manter fluxo de água poderia ser desconsiderada, pois 

apresentava um valor irrisório, comparado com a energia térmica ganha no sistema de 

refrigeração/coletor térmico. 

Ghadiri el. al. (2015) desenvolveram  um estudo experimental em um PVT-líquido, 

sua pesquisa queria comparar a performance do sistema com uma solução de nono fluido de 

oxido de ferro (Fe3O4). 

Os experimentos foram realizados em uma bancada solarimétrica com radiações de 

600 e 1100 W/m² (Figura 2.27). Foi ensaiado o módulo PV nas seguintes condições: sem o 

sistema de refrigeração/coletor; com o sistema de refrigeração e usando água destilada; com 

sistema de refrigeração e usando uma solução com concentração de 1 e 3 % em massa. Nas 

situações com sistema de refrigeração/coletor térmico a vazão do fluido era insuflada a 30 

l/min (GHADIRI el. al., 2015).  

 

Figura 2.27 – Sistema utilizado nos experimentos de Ghadiri et. al.. 

 
Fonte: GHADIRI el. al., 2015. 

 

O nano fluido utilizado apresenta umas particularidades em suas caraterísticas 

reológicas e termofísicas, sendo alterada quando submetidas a campos magnéticos. Portanto, 

foram realizados ensaios com nano fluido submetendo-o a um campo magnético constante de 

300 G (0,03 Tesla), campo magnético alternado de igual intensidade, assim como, sem 

submissão a campos magnéticos (GHADIRI el. al., 2015). 

Ghadiri el. al. (2015) obtiveram uma eficiência máxima para o módulo PV de: 4,43 % 

sem sistema de refrigeração; 6,89 % para o sistema com água destilada; 6,77 % com solução 
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de 3% em massa e campo constante; 7,28 % para campo magnético alternado (50 Hz) e 

solução de 3% em massa; 7,23% para solução de 3% em massa sem campo magnético.  

Por fim, Ghadiri el. al. (2015) concluíram que pode-se desconsiderar a influencia do 

campo magnético na melhoria da performance elétrica do módulo PV. O nano fluido só foi 

capaz de propiciar um aumento de 5,7%, comparando o sistema de água destilada com o 

sistema utilizando solução  3% em massa e campo magnético de 50 Hz. O melhor resultado 

proporcionou um aumento de 64,3% na eficiência elétrica, comparado com sistema sem 

refrigeração. 

Mojumder el. al. (2016) desenvolveram/construíram e realizaram estudos 

experimentais em um sistema PVT-ar, cujo trocador de calor apresentava uma única 

passagem e em seu interior existiam aletas retangulares, no sentido do fluxo do ar (Figura 

2.28). 

 

Figura 2.28 – Esquema do PVT-Ar utilizado por Mojumder el. al.. 

 
Fonte: MOJUMDER el. al., 2016. 

 

Os experimentos foram realizados em uma bancada de laboratório com varias 

condições operacionais distintas, o fluxo de ar induzido no coletor teve sua vazão variada de 

0,02 a 0,04 kg/s e a irradiância de 200 a 700 W/m². As temperaturas de entrada e saída do ar, 

assim como, as temperaturas médias na superfície frontal e inferior do módulo PV foram 

medidas, sendo posteriormente realizados os cálculos da eficiência térmica e elétrica do PVT 

(MOJUMDER el. al., 2016). 

A máxima eficiência conseguida para o módulo PV foi de 13,75 %, já o coletor de ar 

proposto teve um rendimento térmico de e 56,19 %. Ambas as situações com número de 
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aletas igual a quatro, vazão de ar de 0,14 kg/s e irradiância de 700 W/m². Onde as aletas 

influenciaram no ganho de 0,81% na eficiência do módulo PV (MOJUMDER el. al., 2016). 

Zhu et. al. (2016) desenvolveram um estudo numérico em um sistema formado por 

células fotovoltaicas e uma pastilha peltier, seu objetivo era utilizar o calor das células em 

uma cogeração de energia por meio das pastilhas. Na construção do módulo PV, foi utilizada 

uma chapa de cobre na parte inferior, local onde seria fixada a pastilha peltier. No outro lado 

da pastilha foi montado um dissipador de calor, conforme ilustrado na Figura 2.29.  

 

Figura 2.29 – Sistema híbrido utilizado nos estudados de Zhu et. al.. 

 

Fonte: ZHU et. al., 2016. 

 

Os ensaios foram realizados ao meio ambiente, cuja temperatura era de 33 °C e a 

irradiância solar oscilava entre 630 a 680 W/m². Inicialmente a temperatura do módulo PV foi 

subindo gradativamente, estabilizando-se quando o gradiente térmico do módulo PV com o 

ambiente foi de 52 °C (ZHU et. al., 2016). 

No inicio do ensaio, o módulo PV apresentava uma potência de energia elétrica gerada 

de 21 W, resultando em uma eficiência de 21 %. Com o aquecimento e estabilização da 

temperatura, a potência gerada caiu para 20 W (resultando em uma eficiência de 19 %). Nesse 

momento, a pastilha peltier estava fornecendo 4,5 W, ou seja, um sistema de conversão da 

radiação solar em elétrica com cuja eficiência é de 23 %, tendo-se um aumento de 25 % dos 

19% da eficiência do módulo PV (ZHU et. al., 2016). 

Abdelhamid et. al. (2016) desenvolveram um protótipo híbrido com dois estágios de 

concentração dos raios solares. No primeiro, realizado por um concentrador cilíndrico 

parabólico, que convergia os raios solares para um tubo de vidro á vácuo. Dentro desse tudo 

havia o segundo concentrador cilíndrico parabólico, esse revestido com células solares do tipo 

filme-fino de Arsenieto de Gálio (Ga As). Os espectros de radiação não absorvida pelas 

células convergiam para um tubo de cobre, que continha água em seu interior (Figura 2.30). 
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Figura 2.30 – Sistema hídrico desenvolvido por Abdelhamid et. al. 

 
Fonte: ABDELHAMID et. al., 2016. 

 

O sistema híbrido tinha como resultado energia elétrica, provida das células solares, 

como também, água aquecida. O sistema duplo de concentração alcançava um fator de 60 

vezes, valor mais elevado que os normalmente usados em concentração (ABDELHAMID et. 

al., 2016). 

A temperatura máxima da água aquecida era de 365 °C, apresentando uma eficiência 

média de 37%. Já os sistemas fotovoltaicos apresentaram uma eficiência de 8%. O sistema 

híbrido apresentou uma eficiência global de 25%. É valido salientar que á água a 365 °C pode 

ser aplicação para alimentação de turbinas a vapor e consequentemente produzir energia 

elétrica. O custo de instalação do sistema foi de $283,10 por m² (ABDELHAMID et. al., 

2016). 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Nesse capítulo serão apresentados os materiais, equipamentos e a metodologia 

utilizada para realização dos procedimentos experimentais do sistema PV (sistema 

fotovoltaico) e o sistema PVT (sistema híbrido fotovoltaico com coletor solar plano). 

Os ensaios foram realizados na UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, campus localizado na cidade de Natal/RN, com latitude de 05º 45’ Sul, longitude 35º 

12’ Oeste e altitude de 31 m. 

Os experimentos foram realizados entre os meses de setembro a novembro de 2016, 

para as duas configurações testadas, PV e PVT. Os dados foram coletados a cada hora, de 

8:00h às 15:00h.  

 

3.1. CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Para suportar e facilitar a orientação do módulo fotovoltaico foi construído um 

suporte, fabricado com cantoneiras de 1”x1/8” de aço SAE 1020 unidas por solda. O 

suporte/estrutura do PV (Figura 3.1) possibilita o ajuste do ângulo de incidência em 10°, 15° e 

20°. Para os experimentos foi adotado um ângulo de incidência de 10° (GAZOLI; 

VILLALVA, 2014). Com auxilio de uma bússola o módulo PV foi posicionado para o Norte 

magnético. 

 

Figura 3.1 – Bancada para ensaio do módulo PV. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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O módulo fotovoltaico utilizado foi o modelo MSX 77, fabricado pela SOLAREX. O 

módulo é composto por 36 células solares de silício policristalino, sendo sua superfície 

superior em vidro temperado com 3 mm de espessura e a superfície inferior em Tedlar. O 

mesmo apresenta dimensões externas de 1,1 metro de comprimento, largura de 0,65 m e 

espessura de 0,05 m, sua massa é de 9,5 kg. Na Tabela 3.1 e Figura 3.2 são apresentados os 

dados técnicos do módulo PV e as curvas de I x V, respectivamente. 

 

Tabela 3.1 - Características Elétricas do Módulo MSX 77. 

Potência de Pico (*0á2.) 77 W 
Tensão de Potência de Pico (,3+) 16,9 V 
Corrente de Potência de Pico (/3+) 4,56 A 

Eficiência Máxima (50á2..) 10,8 % 
Tensão de circuito Aberto (,-.) 21,0 V 
Corrente de Curto Circuito (/--) 5,0 A 

Coeficiente C 0,065 ± 0,015 %/°C 
Coeficiente ? - (80 ± 10) mV/°C 
Coeficiente F - (0,50 ± 0,05) %/°C 

NOCT 47 ± 2 °C 
Fonte: SOLAREX, 1999. 

 

Figura 3.2 – Curvas características de I x V do módulo PV MSX 77. 

 
Fonte: SOLAREX, 1999. 
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3.2 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

O sistema PVT utilizado nesse trabalho foi do tipo PVT-líquido, ou seja, um módulo 

fotovoltaico com um coletor solar plano montado em sua face inferior. Desta forma, foi 

concebido um coletor tipo placa, cuja face inferior do módulo PV seria a face superior do 

coletor, facilitando a troca de calor do módulo PV com o líquido do coletor. 

Para fabricar o coletor tipo placa foi utilizado uma chapa de acrílico com 4 mm de 

espessura, o espaço entre a face superior (face inferior do módulo PV) e inferior do coletor   

também foi de 4 mm, ou seja, a lâmina de água que percorria o coletor apresentava um filme 

de 4 mm. As chapas foram cortadas a laser com uma geometria que cobrisse o máximo 

possível a face inferior do PV (Figura 3.3). As chapas de acrílico foram coladas na face 

inferior do módulo PV (Figura 3.4) com uma cola à base de poliuretano U-418, da marca 

BETASEAL.  

 

Figura 3.3 - Medidas do coletor solar tipo placa. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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Figura 3.4 – Coletor solar plano unido à face inferior do módulo PV. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Para que a cola não suportasse todo o peso do coletor e a força resultante da pressão da 

água, foram fabricados nove grampos com cantoneiras de 1”x1/8” e barras chatas de 1”x1/8”, 

ambas de aço SAE 1020, esses grampos prendiam e prensavam o coletor contra o módulo PV, 

desta forma, a cola atuava apenas como elementos de estanqueidade da água. 

As tomadas de entrada e saída de água foram montadas na superfície inferior do 

coletor, com 4 tomadas para entrada e 4 para a saída (Figura 3.4). As conexões utilizadas 

foram do tipo engate rápido (mangueiras pneumáticas de 6,0 mm) com a outra extremidade 

roscada (rosca 1/8” BSP inglesa) para fixação no acrílico, cuja vedação foi feita por o-rings. 

A alimentação da água dava-se na parte mais baixa do PVT e a saída na parte mais 

elevada. A alimentação foi do tipo forçada por gravidade e com sistema aberto, ou seja, a 

água que era aquecida pelo PVT não era mais utilizada na alimentação no sistema. A fonte de 

água utilizada foi um reservatório de polietileno para armazenamento de água, com 

capacidade volumétrica de 200 litros. 

Foram realizados ensaios para determinar o desnível entre o módulo PV e a superfície 

da água do reservatório, de tal forma que proporcionasse uma vazão média de, 

aproximadamente, 20 l/h. O procedimento consistiu em encher o reservatório até certo nível e 

aferindo-se o volume de liquido escoado em 30 minutos. O desnível que proporcionou a 

vazão desejada foi de aproximadamente 0,77 m de (Figura 3.5). Portanto, durante a realização 

de todos os testes do PVT, o reservatório foi realimentado a cada 30 minutos, para que a 

vazão média fosse mantida. 
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Figura 3.5 – Aparato experimental utilizados nos ensaios do sistema PVT. 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA E EFICIÊNCIA DO MÓDULO PV 

 

Os parâmetros analisados foram à máxima potência gerada pelo módulo PV e a 

máxima eficiência de conversão de energia. Para determinar a máxima potência gerada foi 

necessário primeiro coletar dados para traçar a curva característica I x V (corrente versus 

tensão) do módulo PV sobre uma dada condição operacional.  
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De posse da curva de I x V, foi traçada a curva de P x V (potência versus tensão), 

podendo se determinar a máxima potência elétrica gerada pelo módulo PV, para uma dada 

condição operacional. A máxima eficiência do módulo PV é dada pela Equação 3.1. 

 

567é9. � *0á2.
�: . " (3.1) 

 

Onde: 

�:: é a radiação global (W/m²); 

": é a área da superfície superior do módulo fotovoltaico (m²). 

 

Para coletar dados de corrente e tensão e esboçar a curva de I x V, foi necessário 

desenvolver um banco de carga, formado por chaves comutadoras e resistores de potência. 

Para cada valor de resistência se tinha um valor de corrente e tensão associada. A Figura 3.6 

mostra o arranjo elétrico do banco de carga, multímetros (voltímetro e amperímetro) e módulo 

fotovoltaico.   

 

Figura 3.6 – Diagrama elétrico do banco de carga. 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 
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Na Figura 3.7 é ilustrado o banco de carga fabricado conforme arranjo elétrico 

proposto. Na Tabela 3.2 são apresentados os dados técnicos dos Multímetros Digitais que 

foram utilizados, Modelo A9 da marca Politerm. 

 

Figura 3.7 - Banco de carga construído. 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

Tabela 3.2 - Ficha Técnica dos Multímetros Digitais Politerm, Modelo A9. 

 

FUNÇÃO ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO 

DCV 400 mV/4V/40V/400V/1000V 100 µV ±(0,5%+2d); 1000±(0,8%+2d) 

ACV 
400 mV 

100 µV 
±(3,0%+5d) 

4V/40V/400V/750V ±(1,0%+3d) 

DCA 
400µA/4000µA/40mA/400mA 

0,1 µA 
±(1,2%+2d) 

10 A ±(2,0%+3d) 

ACA 
400µA/4000µA/40mA/400mA 

0,1 µA 
±(1,8%+3d) 

10 A ±(2,5%+5d) 

Ω 
400Ω/4kΩ/40kΩ/4MΩ 

0,1 Ω 
±(0,8%+2d) 

40MΩ ±(2,0%+3d) 

Fonte: POLITERM, 2011. 

 

As curvas de I x V e P x V obtidas são similares as da Figura 3.8. Durante a coleta dos 

dados de tensão e corrente, também foi coletada de forma simultânea a radiação solar global 

instantânea a cada ponto. Os dados de radiação instantânea proporcionaram verificar 

descontinuidade da curva I x V acarretada por uma variação brusca da radiação solar. As 
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curvas com comportamento de descontinuidade na região de máxima potência foram 

descartadas. A radiação solar global instantânea foi medida com o Piranômetro TES-1333, 

cujas especificações técnicas estão apresentadas na Tabela 3.3. 

 

Figura 3.8 – Curvas I x V e P x V do Módulo MSX 77 para uma radiação solar global de 660 W/m². 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

Tabela 3.3 - Ficha Técnica do Piranômetro TES-1333. 

 

Alcance: 2000 W/m²; 634 Btu/h.ft ² 

Resolução: 1 W/m²; 1 Btu/h.ft² 

Resposta Espectral: 400 – 1100 nm 
Exatidão: ± 10 W/m²; ± 3 Btu/h.ft²; ou ± 5%, o que for maior na 
luzsolar.  
Erro adicional temperatura induzida: ± 0,38 W/m²/℃; ± 0,12 
Btu/h.ft²/°C de 25 ℃. 

Fonte: TES, 2014. 

 

O comportamento da eficiência de módulo PV varia com a sua temperatura. Portando, 

foram medidas em nove pontos a temperatura da superfície superior do módulo PV, conforme 

indicado na Figura 3.9. A média aritmética destes pontos será adotada como a temperatura do 

módulo, posteriormente utilizada para correlacionar a eficiência elétrica com a temperatura. 

Para aferição da temperatura do módulo foi utilizado um pirômetro infravermelho TIS 550, da 

marca SALCAS, cujos dados técnicos estão apresentados na Tabela 3.4. 
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Figura 3.9 - Pontos de medição da temperatura na superfície superior do módulo PV. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

Tabela 3.4 - Ficha Técnica do Pirômetro TIS 550. 

 

Faixa de Temperatura: -50 a 550°C (-58 a 1022°F) 

Precisão: 0 a 550°C ±1,5°C  ou 32 a 1022°F ±2.7°F ou ±1.5% 

Repetibilidade: 1% da leitura ou 1°C 

Tempo de Resposta: 500 ms 

Resposta Espectral: 8-14 µm 

Emissividade: 0,95 
Fonte: SALGAS, 2013. 

 

3.3.1 Quantificação da Energia Produzida pelo Módulo PV 

 

Como citado no começo desse capítulo, os dados coletados foram pontuais, no 

entanto, devido à variação continua da radiação, e por consequência da potência e eficiência, 

será adotado dados discretos (valores médios para cada intervalo de tempo de 1 hora) para 

quantificar a energia produzida pelos sistemas. 

A radiação solar global média incidente foi a fornecida pela estação meteorológica 

Natal-A304, código OMM 81839, do INMET - Instituto Nacional de Meteorologia, localizada 

no Campus Central da UFRN. A eficiência média para cada intervalo de tempo foi igual à 

média aritmética dos dados coletados no inicio e fim o intervalo de tempo. A energia 

produzida no intervalo de tempo foi o produto da radiação solar global média com a eficiência 

média do intervalo de tempo, o somatório da energia gerada em cada intervalo foi considerado 

como a geração diária, expressa em W.h.  
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3.4. DETERMINAÇÃO POTÊNCIA E EFICIÊNCIA DO SISTEMA PVT 

 

O sistema PVT é formado por dois subsistemas, o elétrico e térmico. A parcela da 

energia referente ao sistema elétrico (módulo PV) será quantificada da mesma forma que foi 

descrita na seção 3.3, a parcela referente à energia térmica será detalhada nessa seção.  

Para se determinar as parcelas referentes ao sistema térmico, o procedimento é o 

mesmo adotado em coletores solares planos do tipo placa.  A potência térmica pode ser 

calculada pela Equação 4.2. Para tal, tornou-se necessário quantificar a vazão de água que 

passava pelo coletor e a diferença de temperatura média, da água que entrava e saía em um 

intervalo de tempo. As primeiras medições foram realizadas as 9:00 horas, e em todos os dias 

o sistema foi colocado em operação uma as 7:00 horas. 

 

*DéQ0. � R.S �T. �∆=UUUU� (3.2) 

 

Onde: 

*DéQ0.: é a potência térmica (W); 

RS  : é a vazão mássica (kg/s); 

�T: é o calor especifico da água a pressão constante (4178 J/kg.°C); 

∆=UUUU : é a média da diferença de temperatura da saída e entrada da água, em um 

intervalo de tempo (°C); 

 

A vazão de água foi mensurada de forma análoga à descrita no processo de 

determinação do nível de água do reservatório, seção 3.2. Foram utilizados dois reservatório, 

um com capacidade volumétrica igual a 20 litros (graduado a cada 1 litro) e outro com 

capacidade volumétrica igual a 600 ml (graduação a cada 25 ml). Também foi utilizado um 

cronômetro. 

A vazão média foi quantificada a cada 1 hora. O reservatório foi reabastecido até o 

nível pré-determinado a cada 30 minutos. A temperatura de entrada e saída da água foi 

medida a cada 1 hora, para tal, foi utilizado dois termômetros digitais, cujas especificações 

estão na Tabela 3.5.  
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Tabela 3.5 - Termômetro Digital LCD, marca TERMON.  

 

Faixa de Temperatura: -50 a 110°C  

Precisão: ±1,0°C  
Condições Operacionais:  
        - Temperaturas: -5 a 50 °C;  
        - Umidade: 5% a 80%. 

Fonte: TERMON, 2009. 

 

3.4.1 Quantificação da Energia Produzida pelo Sistema PVT 

 

Assim como na seção 4.3.1, aqui também serão adotados dados discretos. A radiação 

média incidente utilizada para os cálculos também serão informadas pela estação 

meteorológica Natal-A304. A potências térmicas calculadas é média, visto que para calculá-la 

é utilizada vazão média e diferença de temperaturas médias de cada intervalo de tempo. A 

eficiência média para cada intervalo de tempo do sistema PVT será a soma das parcelas média 

elétrica e térmica; o somatório das energias produzidas em cada intervalo será a energia 

produzida por dia, expressa em W.h. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo são analisados os resultados coletados nos experimentos, sendo 

realizadas análises das potências elétrica e térmica, assim como, da eficiência e da energia 

produzida pelos dois sistemas PV e PVT. Será também abordada uma análise da temperatura 

da superfície superior do módulo PV para os dois sistemas, correlacionando-as com a 

eficiência elétrica. 

 

4.1 ANÁLISE E SELEÇÃO DOS DIAS DE ENSAIOS 

 

Os ensaios do sistema PV foram realizados em 10 dias de setembro de 2016. Três 

ensaios não foram concluídos por condições climáticas impróprias, como presença de chuva. 

Os dados de radiação global média para os sete dias restantes, informados pela estação 

meteorológica Natal-A304 do INMET estão apresentados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Radiações globais dos ensaios do sistema PV. 

SISTEMA PV 

Período 
�: médio do INMET  

(W/m²) 
Média 

dos Dias 
(W/m²) 

Desvio 
Amostral 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 
09:00 - 10:00  595,8 679,7 906,1 846,9 919,4 845,6 940,3 819,1 16,00% 
10:00 - 11:00 846,1 947,5 980,3 935,0 1007,5 1014,4 1027,5 965,5 6,51% 
11:00 - 12:00 935,8 950,6 1010,3 1053,3 1019,2 1040,8 1003,3 1001,9 4,38% 
21:00 - 13:00 889,7 909,4 943,3 916,7 938,9 967,5 913,3 925,6 2,80% 
13:00 - 14:00 728,1 798,1 802,2 751,9 823,6 833,6 793,1 790,1 4,78% 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

O desvio amostral para o primeiro e segundo intervalo de tempo apresentaram valores 

percentuais com grande variação, portando, foram selecionados três dias que apresentaram o 

menor desvio padrão, que se aproximaram dos desvios amostrais para as radiações globais 

médias do sistema PVT.  

O sistema PVT foi ensaiado por três dias, nas Tabelas 4.2 e 4.3 são apresentados os 

dados de radiação global para os dias selecionados. 
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Tabela 4.2 - Radiações globais para os três dias de ensaios selecionados para o sistema PV. 

SISTEMA PV 

Período 
�: médio do INPE 

(W/m²) Média dos Dias 
(W/m²) 

Desvio 
Amostral 

Desvio 
Percentual 

Dia 3 Dia 6 Dia 7 
09:00 - 10:00  906,1 845,6 940,3 897,3 48,0 5,35% 
10:00 - 11:00 980,3 1014,4 1027,5 1007,4 24,4 2,42% 
11:00 - 12:00 1010,3 1040,8 1003,3 1018,1 20,0 1,96% 
21:00 - 13:00 943,3 967,5 913,3 941,4 27,1 2,88% 
13:00 - 14:00 802,2 833,6 793,1 809,6 21,3 2,63% 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

Tabela 4.3 - Radiações globais dos ensaios do sistema PVT. 

SISTEMA PVT 

Período 
�: médio do INPE 

(W/m²) Média dos Dias 
(W/m²) 

Desvio 
Amostral 

Desvio 
Percentual 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 
09:00 - 10:00  916,4 905,8 871,4 897,9 23,5 2,62% 
10:00 - 11:00 993,1 987,2 977,8 986,0 7,7 0,78% 
11:00 - 12:00 1010,0 1020,6 1023,1 1017,9 7,0 0,68% 
21:00 - 13:00 924,2 942,5 936,4 934,4 9,3 1,00% 
13:00 - 14:00 821,1 813,3 773,1 802,5 25,8 3,21% 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Para o sistema PV a radiação global média apresentou um desvio padrão máximo 

percentual na ordem dos 5 %. Já para o sistema PVT, o desvio padrão percentual foi menor, 

na ordem dos 3 %.  

Para a radiação média dos dias, tem-se um valor de 934,8 W/m² e 927,8 W/m², para os 

sistemas PV e PVT, respectivamente. Essa pequena variação justificou a utilização desses 

dados para análise dos sistemas, visto que a variação é pequena, na ordem dos 0,75 %. 

 

4.2 RESULTADOS PARA POTÊNCIA ELÉTRICA DO SISTEMA PV E PVT 

 

Com os dados de tensão e corrente, coletados com auxilio do banco de carga e os 

multímetros, foram esboçadas as curvas de I x V e em seguida a de P x V. A partir da curva de 

P x V e da radiação média instantânea foi calculada a eficiência de conversão de energia solar 

em elétrica. Os valores da máxima potência e eficiência para cada hora e dia são apresentados 

na Tabela 4.4 e 4.5. 
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Tabela 4.4 – Eficiência elétrica para o sistema PV. 

Dados Elétricos do Sistema PV 

Período 
Dia 3 Dia 6 Dia 7 Desvio 

Eficiência G inst. Pot. η elét. G inst. Pot. η elét. G inst. Pot. η elét. 
09:00 666,8 40,17 8,43% 777,7 44,79 8,05% 725,1 39,85 7,68% 4,66% 
10:00 877,7 45,39 7,23% 865,6 45,04 7,28% 860,0 43,58 7,09% 1,37% 
11:00 911,0 45,35 6,96% 939,1 47,67 7,10% 1047,0 49,55 6,62% 3,58% 
12:00 919,8 46,20 7,03% 927,4 46,24 6,97% 973,6 47,70 6,85% 1,32% 
13:00 840,6 44,62 7,42% 821,4 42,08 7,16% 922,1 46,65 7,08% 2,46% 
14:00 660,8 38,06 8,06% 614,5 36,90 8,40% 664,3 35,85 7,55% 5,35% 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

Tabela 4.5 – Eficiência elétrica para o sistema PVT. 

Dados Elétricos do Sistema PVT 

Período 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Desvio 

Eficiência G inst. Pot. η elét. G inst. Pot. η elét. G inst. Pot. η elét. 
09:00 721,7 40,20 8,34% 721,4 43,49 8,67% 703,1 45,36 8,37% 2,16% 
10:00 916,4 48,30 7,94% 905,8 47,97 8,08% 871,4 49,06 7,80% 1,76% 
11:00 993,1 47,94 7,70% 987,2 49,54 7,68% 977,8 48,81 7,55% 1,07% 
12:00 1010,0 46,41 7,25% 1020,6 46,40 7,37% 1023,1 47,30 7,49% 1,63% 
13:00 924,2 43,44 7,78% 942,5 43,58 7,72% 936,4 43,09 7,60% 1,19% 
14:00 821,1 38,25 8,40% 813,3 38,64 8,27% 773,1 36,21 8,23% 1,07% 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Nas Figuras 4.1 e 4.2 foram plotadas as curvas de eficiência ao longo do dia, para 

melhor visualização do comportamento e variação da eficiência ao longo do dia. O grau de 

dispersão do sistema PV foi maior que a do sistema PVT, fato justificado pela maior desvio 

padrão da radiação solar global, foi apresentado nas Tabelas 4.2 e 4.3.  
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Figura 4.1 – Eficiências elétricas para o sistema PV. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

Figura 4.2 - Eficiências elétricas para o sistema PVT. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

A Figura 4.3 apresenta a média das eficiências elétricas pontuais para os três dias de 

ensaio, para os dois sistemas analisados, PV e PVT. Na Figura 4.4 é apresentada a eficiência 

média para cada intervalo de tempo analisado para os dois sistemas testados. Esses dados, 
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juntamente com as radiações globais médias para cada intervalo de tempo (Tabelas 4.2 e 4.3) 

foram usados para determinar a potência elétrica produzida por intervalo de tempo.  

 

Figura 4.3 – Média para cada hora das eficiências elétricas dos sistemas PV e PVT.  

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

Figura 4.4 - Eficiências elétricas discretas para o sistema PV e PVT. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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O sistema PVT apresentou um aumento da eficiência elétrica do módulo PV, de  

0,57% para o intervalo das 09:00 ás 10:00 horas; 0,74% para o intervalo de 10:00 ás 11:00 

horas, sendo esses os maiores aumentos de eficiência de conversão de energia solar em 

elétrica. A partir da 11:00 horas ocorreu uma redução na eficiência, com valor mínimo de 

0,39% no intervalo das 13:00 as 14:00 horas (Figura 4.4). 

Na Figura 4.5 são apresentadas as potências elétricas médias para cada intervalo de 

tempo. As áreas desses gráficos são numericamente iguais à energia elétrica produzida 

durante um dia. 

 

Figura 4.5 – Potência elétrica média gerada ao longo do dia para o sistema PV e PVT. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

A potência elétrica média gerada pelo sistema PVT foi superior em todos os intervalos 

de hora do dia. O maior acréscimo de potência elétrica correu para o intervalo das 10:00 às 

11:00 horas, sendo de 5,98 W.h. A energia elétrica diária produzida pelo sistema PV foi de 

338,3 W.h, enquanto que o sistema PVT gerou 361,5 W.h.  

O sistema PVT apresentou um aumento de 23,2 W.h, correspondente a 6,86 %, dado 

próximos dos 5,9 % encontrado por Silva (2015). O maior ganho ocorreu devido a 

temperaturas dos módulos PV no local de ensaio serem superiores as observadas por Silva 

(2015) 
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4.3 RESULTADOS PARA POTÊNCIA TÉRMICA DO SISTEMA PVT 

 

Na Tabela 4.6 são apresentados os dados de temperatura da água do sistema PVT, 

coletados a cada hora. Na Tabela 4.7 são informadas as vazões médias e as variações de 

temperatura médias, calculadas com os dados de temperatura da Tabela 4.6.  

Com os dados da Tabela 4.7 foram às calculadas as potências térmicas médias para 

cada intervalo de tempo. A Figura 4.8 apresenta o comportamento assumido pela potência 

térmica média para os três dias de ensaios. As eficiências térmicas médias (Figura 4.7) foram 

calculas com os dados da Figura 4.6 e as radiações médias globais da Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.6- Temperaturas da água de entrada e saída do PVT. 

Hora 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Desvio 
DT T Ent. 

(°C) 
T Saí. 
(°C) 

DT 
(°C) 

T Ent. 
(°C) 

T Saí. 
(°C) 

DT 
(°C) 

T Ent. 
(°C) 

T Saí. 
(°C) 

DT 
(°C) 

09:00 29,7 41,4 11,7 30,5 40,9 10,4 30,9 41,8 10,9 5,96% 
10:00 30,9 43,8 12,9 31,2 44,6 13,4 31,6 42,9 11,3 8,75% 
11:00 31,9 46,0 14,1 32,1 46,2 14,1 32,3 46,2 13,9 0,82% 
12:00 32,5 46,1 13,6 32,9 46,5 13,6 32,4 46,3 13,9 1,26% 
13:00 33,1 44,3 11,2 33,3 45,1 11,8 33,5 45,6 12,1 3,92% 
14:00 33,8 42,3 8,5 33,9 43,0 9,1 34,0 43,1 9,1 3,89% 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

Tabela 4.7 – Vazões e variação de temperatura média da água que alimentava o sistema PVT. 

Hora 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Desvio 
Vazão Vazão 

(l/h) 
DT méd. 

(°C) 
Vazão 
(l/h) 

DT méd. 
(°C) 

Vazão 
(l/h) 

DT méd. 
(°C) 

09:00 - 10:00 20,9 12,3 20,0 11,9 19,2 11,1 4,40% 
10:00 - 11:00 20,3 13,5 19,7 13,8 19,2 12,6 2,61% 
11:00 - 12:00 19,8 13,9 19,6 13,9 19,4 13,9                         1,03% 
12:00 - 13:00 20,0 12,4 19,3 12,7 19,3 13,0 2,12% 
13:00 - 14:00 19,9 9,9 19,6 10,5 19,3 10,6 1,66% 

Fonte: Autoria própria, 2016. 
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Figura 4.6 – Potência térmica média do sistema PVT ao longo do dia. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Figura 4.7 - Eficiência térmica média do sistema PVT ao longo do dia. 

 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Os dados de temperatura a cada hora mostram uma uniformidade nas variações de 

temperatura, apresentando desvios padrões médios na ordem dos 4%. O maior desvio ocorreu 

nas temperaturas registrada as 10:00 horas, com um valor de 8,75 %, com a maior variação 

para essa hora sendo de 1,1 °C. Como a precisão do termômetro digital correspondia a ± 1,0 

°C, esse desvio foi aceitável. 

As vazões apresentadas na Tabela 4.5, não corresponderam sempre a 20 l/h, porém a 

variação ao longo do dia foi pequena. Para o primeiro dia apresentaram um desvio padrão de 
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2,2 %, para o segundo dia 1,28% e para o terceiro dia 0,43%. As vazões médias foram de 20,2 

l/h, 19,6 l/h e 19,3 l/h, para primeiro, segundo e terceiro dias, respectivamente. 

Assim como a diferença de temperatura média de entrada e saída da água, a potência 

térmica média gerada também apresentou um crescimento até o intervalo das 11:00 às 12:00 

horas, apresentando um decrescimento a partir desse intervalo. 

O maior gradiente de temperatura médio da água e a máxima geração foram de 13,9 

°C e 315,6 W, respectivamente, com radiação média global de 1017,9 W/m², resultando em 

uma eficiência de 43,37 %. A mínima potência média gerada foi 234,0 W, entre as 13:00 e 

14:00 horas e a segunda menor potência foi de 274,0 W, entre as 09:00 e 10:00 horas. 

A energia média produzida pelo sistema térmico durante um dia foi de 1415,7 W.h, 

valor superior em 291,6 % a energia elétrica produzida pelo módulo fotovoltaico do sistema 

PVT, que foi de 361,5 Wh.   

A eficiência média do sistema térmico foi de 42,61%, valor inferior à eficiência de 

coletores solares planos comerciais, que apresentam eficiência na ordem dos 60% (SILVA, 

2016). O menor valor de eficiência é justificado pela maior perda térmica do coletor utilizado 

no sistema PVT, visto que o mesmo não tinha isolamento térmico. Coletores comerciais 

tradicionalmente apresentam um isolamento térmico de lã de vidro, lã de rocha e ou espuma 

de poliuretano, reduzindo consideravelmente as perdas térmicas.  

 

4.4 CORRELAÇÃO DA TEMPERATURA COM A EFICIÊNCIA ELÉTRICA  

 

Na Tabela 4.8 são apresentadas as médias de temperatura do módulo fotovoltaico e 

sua eficiência elétrica.  

 

Tabela 4.8 - Eficiência elétrica média e temperatura média para os três dias de ensaio dos sistemas PV e PVT. 

 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

Hora 

PV PVT   
T méd. Módulo 

(°C) 
η elét. 
média 

T méd. Módulo 
(°C) 

η elét. 
média 

DT 
Dη 

elét. 

09:00 44,8 8,05% 34,3 8,46% 10,5 0,41% 
10:00 48,1 7,20% 37,5 7,94% 10,6 0,74% 
11:00 48,9 6,89% 39,6 7,64% 9,3 0,75% 
12:00 46,8 6,95% 37,9 7,37% 8,9 0,42% 
13:00 42,3 7,22% 38,0 7,70% 4,3 0,48% 
14:00 40,6 8,00% 35,7 8,30% 4,9 0,30% 
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Em todos os horários a temperatura média da superfície externa do vidro de cobertura 

no sistema PV foi superior em relação ao PVT.  A maior redução de temperatura ocorreu as 

10:00 horas, 10,6 °C, que correspondeu a 21,98 %, essa redução de temperatura proporcionou 

um aumento de 0,74 % na eficiência elétrica do sistema. A menor redução de temperatura do 

sistema PV ocorreu as 13:00 horas, sendo de 4,3 °C.  

A média da eficiência elétrica para o sistema PV foi de 7,39 % e do sistema PVT foi 

de 7,90 %, portanto, o sistema PVT apresentou um aumento na ordem de 6,9 % em 

comparação com a eficiência elétrica média do sistema PV. É notório o aumento da eficiência 

elétrica com redução da temperatura, contudo, tal comportamento não apresenta uma relação 

linear. Estudos mais aprofundados devem ser realizados para tentar descrever esse 

comportamento matematicamente. 

A menor temperatura do módulo PV no sistema PVT demonstrou a viabilidade do 

sistema de arrefecimento proposto. A utilização do sistema PVT é viável principalmente em 

caso que se tenha a utilização da energia térmica gerada pelo sistema, quer seja pra fins 

domésticos e ou industriais.  
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Com base nos objetivos e resultados obtidos no desenvolvimento desse trabalho, esse 

último capítulo abordará as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.  

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Ficou comprovado que a redução da temperatura do módulo PV provocou um 

aumento da eficiência elétrica. Foi registrado um aumento da eficiência elétrica média na 

ordem dos 7%, para uma redução de temperatura média na face superior do módulo 

fotovoltaico de 8,1 °C.  O aumento da eficiência elétrica proporcionou um ganho médio de 

23,2 W.h/dia, que corresponde a um aumento de 6,86 % na energia elétrica média gerada. 

O sistema PVT produziu uma energia térmica diária média de 1415,7 W.h, valor 

superior em 291,6 % a energia elétrica produzida pelo módulo fotovoltaico do sistema PVT. 

A eficiência do sistema térmico foi na ordem dos 43 %, valor inferior à eficiência de coletores 

solares planos comerciais, que apresentam isolamento térmico e portando uma eficiência 

superior, na ordem dos 60%. 

Ficou comprovado que o sistema PVT é viável e pode ser utilizado em aplicações 

industriais, como no pré-aquecimento da água que alimenta uma caldeira. Podendo também 

ser aplicado em sistemas domésticas/residenciais, fornecendo água aquecida para o banho. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Desenvolver outro modelo de trocador de calor/coletor e ensaia-lo, fazendo um 

estudo comparativo com o apresentando nesse trabalho e estudar a influência da 

vazão do fluído de arrefecimento na performance do sistema;  

• Desenvolver um sistema híbrido fotovoltaico/térmico/termogerador, cuja 

termogeração seria por pastilhas de efeito seebeck e analisar sua viabilidade; 

• Desenvolver modelos matemáticos que descrevam a eficiência de conversão da 

energia solar em elétrica em função da temperatura e ou radiação solar global.  
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