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RESUMO 

 

No presente estudo foi avaliado o comportamento da eficiência na geração de energia, 

desempenho e influência sobre os parâmetros de operação da rede elétrica de um Sistema 

Fotovoltaico de Alta Concentração (HCPV- High Concentrating Photovoltaics) interligado à 

rede em condições reais de operação. O sistema foi instalado no Departamento de Energia 

Nuclear (DEN) da UFPE. Os ensaios experimentais, realizados com medições do recurso solar 

incidente no local de instalação, permitiram estabelecer o comportamento da energia gerada em 

condições instantâneas, médias diárias e mensais. O sistema HCPV foi comparado com um 

sistema convencional de Silício policristalino (Si-P), de capacidade similar, operando nas 

mesmas condições meteorológicas durante o mesmo período. Ao longo do período de análise 

verificou-se que devido ao alto índice de nebulosidade, o recurso solar em Recife não promove 

condições vantajosas para o aproveitamento da elevada eficiência de conversão do sistema 

HCPV, em média 22%, chegando a níveis de 26%. Quando comparado com o sistema Si-P, 

embora o sistema HCPV apresente uma eficiência maior, o mesmo gerou, em Recife, 22% a 

menos de energia que o sistema Si-P, devido à capacidade do Si-P de aproveitar a irradiância 

global, em média 40% maior que a direta normal vista pelo sistema HCPV. Para realizar uma 

comparação entre o desempenho e a energia gerada pelos dois sistemas foi utilizado o índice 

de desempenho (PR - Performance Ratio) e o fator de capacidade. Uma simulação com base 

nos resultados experimentais, comparando os dois sistemas, foi realizada para as cidades de 

Petrolina (PE), São Martinho (RS) e Barra (BA). Verificou-se que o sistema HCPV é capaz de 

gerar 9% a mais de energia em Petrolina que o Si-P. Os valores obtidos para São Martinho e 

Barra foram 22% e 32% superiores, respectivamente. Os resultados mostram que o sistema 

HCPV pode vir a ser viável para as localidades, com elevados níveis de irradiância direta. Foi 

possível verificar que devido à pequena potência instalada do sistema HCPV (10 kWp) - 

comparada ao nível de consumo de energia do DEN - não houve influência apreciável sobre os 

parâmetros de operação da rede elétrica. 

 

Palavras Chave: Sistemas HCPV, índice de desempenho, eficiência de conversão, 

fator de capacidade. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work presents an analysis of the power generation, efficiency’s behavior, performance and 

influence on the electrical grid of a High Concentrating Photovoltaic system (HCPV) connected 

to the grid operating under real conditions. The system was installed at Nuclear Energy 

Department (DEN) - UFPE. The experimental tests, with measurements of the solar radiation 

resources at the installation site, allowed establishing the behavior of generated energy in 

instantaneous conditions, daily and monthly averages. The HCPV system was compared with 

a conventional polysilicon (Si-P) system, similarly capacity, operating under the same weather 

conditions over the same period. Along the analysis period, it was found that due to the high 

amount of cloud cover, the solar resource in Recife does not promote favorable conditions to 

take advantage of the high conversion efficiency of the HCPV system, with average of 22%, 

reaching levels of 26%. When compared with the Si-P system, although the HCPV presents 

higher efficiency, it has generated, in Recife, 22% less energy than the Si-P system due to the 

ability of the Si-P to take advantage of the global irradiance, in average 40% higher than the 

direct normal irradiance “view” by the HCPV system. Making a comparison of the performance 

and of the energy generated by the two systems we used the performance ratio (PR - 

Performance Ratio) and capacity factor. A simulation based on the experimental results, 

comparing the systems, was held for the cities of Petrolina (PE), St. Martin (RS) and Barra 

(BA). It was found that the HCPV system is capable to generate 9% more energy in Petrolina 

than the Si-P. The values obtained for St. Martin and Barra were 22% and 32% larger, 

respectively. The results show that the HCPV system could be viable for locations with high 

levels of direct irradiance. The analysis of the behavior of the HCPV system connected to 

electrical grid shows that due to the small installed capacity of HCPV system (10kWp) - 

compared to the level of the Nuclear Energy Department power consumption - no appreciable 

influence on the operating parameters of the electric grid could be detected. 

 

 Keywords: HCPV systems, performance ratio, conversion efficiency, capacity factor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos fatores chave no suprimento da futura demanda energética mundial está em 

alcançar uma alta eficiência no processo de converter a luz do sol em energia elétrica através 

de células fotovoltaicas (GOMBERT et al., 2010). O grande desafio que devem enfrentar os 

pesquisadores nas diferentes áreas dos sistemas fotovoltaicos, na atualidade, está na busca de 

novos materiais, compostos, processos e tecnologias que permitam o desenvolvimento de 

sistemas com maiores eficiências e, conseguir dessa forma, alcançar uma redução nos custos 

fazendo da energia solar uma alternativa economicamente viável às fontes de energia baseadas 

na utilização de combustíveis fósseis. 

Atualmente as tecnologias fotovoltaicas convencionais da família do Silício dominam 

o mercado fotovoltaico mundial, sendo as responsáveis por quase 90% da produção de módulos 

em 2014 (FRAUNHOFER INSTITUTE ISE, 2014). Essas tecnologias possuem uma 

reconhecida experiência, versatilidade e desempenho em campo. As aplicações residenciais e 

comerciais utilizando essas tecnologias continuam fornecendo energia segura e menos 

poluente, mostrando que a conversão fotovoltaica é uma alternativa tecnicamente viável à 

geração de energia elétrica.  

As tecnologias convencionais têm sido bastante utilizadas com diversos tipos de 

aplicações nas últimas décadas, sendo este o resultado de constantes pesquisas, 

desenvolvimentos e o sucesso nos processos de transferência tecnológica desde o laboratório 

até a indústria, comprovando assim o estágio de maturidade tecnológica e comercial dessas 

tecnologias até o momento. Entretanto, a maturidade e o desenvolvimento tecnológico 

encontram-se limitados pelas características físicas do Silício como principal material na 

fabricação de células e módulos fotovoltaicos devido aos custos envolvidos na exploração e 

purificação para sua utilização no mercado. 

O Silício, devido à sua energia de GAP de 1.1 eV, tem uma eficiência máxima teórica 

em torno de 30% (SHOCKLEY e QUEISSER, 1961) e, combinado com os altos custos de 

exploração e purificação do Silício de grau eletrônico, são necessárias pesquisas que permitam 

otimizar os processos de purificação, ajudando a reduzir os custos finais de fabricação das 

células (CÔRTES, 2012).  

Tendo essa ideia em mente, a tecnologia fotovoltaica com concentração (CPV - 

Concentrating Photovoltaic), surge como uma abordagem alternativa às tecnologias 

fotovoltaicas convencionais com o objetivo de produzir energia elétrica com menores custos 
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por possuir uma maior eficiência. De um modo geral, o fator diferencial é a diminuição na 

utilização do material semicondutor necessário na construção das células, comparativamente 

mais caro, ao incorporar sistemas ópticos, os quais utilizam materiais mais econômicos. A 

associação de sistemas ópticos de concentração e, na maioria dos casos, de células Multijunção 

(MJ) de alta eficiência, resulta em uma redução do tamanho das células, o que poderia permitir 

uma redução nos custos de fabricação (GARCÍA-DOMINGO et al., 2014; GOMBERT et al., 

2010; HONTORIA et al., 2012; LUQUE e ANDREEV, 2007). 

A tecnologia dos sistemas fotovoltaicos com concentração tem o potencial de reduzir os 

custos na produção de sistemas fotovoltaicos a grande escala por três razões principais 

(STROBACH et al., 2014): 

 

 Os sistemas com concentração, com um nível de concentração tipicamente de 

1000x, representam uma economia de três ordens de grandeza nos materiais 

semicondutores requeridos para gerar cada megawatt hora de energia. 

 Devido a eficiência das células multi-junção, a qual atualmente é quase o dobro da 

eficiência das células convencionais, pode haver uma redução significativa na utilização 

de área em terrenos disponíveis para instalação. 

 Os componentes para as células solares representam uma pequena proporção de um 

sistema CPV e dependendo do projeto do módulo, seria possível realizar substituições 

periódicas das células que permitam manter a produção de energia do sistema ao longo 

do tempo. 

 

Não obstante as vantagens anteriormente mencionadas e o potencial na redução dos 

custos, os sistemas CPV exibem, também, algumas limitações características do tipo de 

tecnologia e a utilização dos sistemas ópticos. A principal limitação consiste no aproveitamento 

unicamente de uma fração do recurso solar incidente, a irradiância solar direta (DNI ou Ibn), 

para o qual são necessários sistemas de seguimento solar para garantir a coleta de energia solar. 

Isto também implica o envolvimento em custos de manutenção das partes mecânicas dos 

sistemas de seguimento. Outra limitação está nos efeitos das condições climáticas sobre a 

produção de energia, já que a presença de nuvens tem um impacto mais acentuado (que em 

sistemas sem concentração) na queda da geração de eletricidade; por último, a maturidade da 

tecnologia, a qual ainda está em fase de testes para estabelecer seu comportamento a longo 

prazo. Essas são algumas das limitações mais relevantes. 
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Como consequência dessas limitações, a presença dos sistemas CPV no mercado 

fotovoltaico é expressivamente inferior quando comparada com as tecnologias de painéis fixos. 

Nos trabalhos de SWANSON (2000, 2005) uma revisão detalhada das causas da baixa 

penetração no mercado fotovoltaico das tecnologias CPV é apresentada. As causas podem ser 

resumidas em três fatores principais: 

 Falta de mercado específico para as aplicações CPV. As tecnologias fotovoltaicas 

de painéis fixos têm conseguido uma posição importante no mercado devido à 

capacidade de oferecer soluções em diferentes níveis de escala. Por exemplo no caso de 

sistemas autônomos tais como: sistemas auxiliares de navegação; estações de 

telecomunicações; sistemas de bombeamento de água; iluminação e refrigeração; ou 

como no caso dos sistemas integrados em edifícios, telhados e conectados à rede. Nessas 

aplicações os sistemas Fotovoltaicos (FV) convencionais têm demonstrado sua 

viabilidade técnica e econômica apresentando alta confiabilidade. Os sistemas CPV não 

são particularmente adequados para esse tipo de mercado.  

 No caso de grandes centrais, apesar das significativas reduções nos custos em geral, 

as diversas tecnologias FV ainda não têm conseguido competir com os sistemas de 

geração provenientes de combustíveis fósseis ou outras fontes renováveis devido aos 

custos finais da energia gerada e à variabilidade do recurso. Os benefícios da utilização 

dos sistemas FV nesse caso são de caráter ambiental. 

 Atualmente os preços dos combustíveis fósseis encontram-se em relativa 

estabilidade e as ações públicas e privadas não têm impulsionado efetivamente a queda 

dos preços e aumento das instalações fotovoltaicas. Os sistemas fotovoltaicos foram 

projetados no mercado em uma época em que se supunha que os preços do petróleo 

continuariam aumentando em função do esgotamento das reservas naturais. Isto não 

aconteceu, o que gerou um enorme impacto sobre a expansão do mercado fotovoltaico. 

A combinação destes fatores com a falta de políticas, incentivos ficais e, também, a falta 

de um compromisso firme contra o aquecimento global tem limitado o acesso ao 

mercado das grandes centrais FV. 

 

Com o constante desenvolvimento das técnicas de fabricação dos sistemas CPV, 

melhorias na eficiência das células, nos sistemas ópticos e nos sistemas de seguimento, surgem 

novas perspectivas de inserção desses sistemas no mercado de geração de energia elétrica. A 

instalação das primeiras centrais em nível comercial e os atuais esforços da comunidade para 

demonstrar a confiabilidade dos sistemas e gerar normas para padronizar alguns aspectos da 
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tecnologia são ações exitosas que permitem à tecnologia CPV estar em uma etapa de transição 

e crescimento no mercado FV. 

Entre os sistemas CPV, são particularmente atrativos os sistemas fotovoltaicos de 

Médias e Altas Concentrações (MCPV e HCPV - Medium Concentration Photovoltaics e High 

Concentration Photovoltaics), devidos aos maiores índices de eficiência registrados para 

módulos, na ordem de 36,7% para níveis de concentração acima de 250 sóis (STEINER et al., 

2014).  

As eficiências mencionadas são obtidas em laboratório, em condições padrão de 

irradiância, espectro e temperatura das células. Quando consideradas as condições reais de 

operação (outdoor), esses valores são menores.  

Este trabalho tem como objetivo principal analisar o desempenho dos sistemas HCPV 

operando em condições reais (outdoor) e comparar com sistemas convencionais de Silício, sem 

concentração, ambos conectados à rede. Propõe-se ainda, estimar a produção de energia desses 

sistemas em diferentes localidades (com distintos níveis de irradiância), estabelecer o 

comportamento sazonal da oferta e da demanda de energia no local de instalação do sistema 

HCPV - Departamento de Energia Nuclear (DEN) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e analisar o impacto da operação do sistema HCPV sobre os parâmetros da rede.  

  

1.1 Justificativa 

 

Na literatura sobre os dispositivos fotovoltaicos com concentração existe uma grande 

quantidade de trabalhos focados na caracterização e modelagem de células fotovoltaicas de 

multijunção e módulos com concentração (ALMONACID et al., 2012; FERNÁNDEZ et al., 

2014; HELMERS, SCHACHTNER e BETT, 2013; JU et al., 2013; KARAM et al., 1999; 

SEGEV, MITTELMAN e KRIBUS, 2012). Utilizando diferentes materiais semicondutores, 

essas células, apresentam os mais altos níveis de rendimento entre as tecnologias fotovoltaicas 

já desenvolvidas, com resultados, em laboratório, acima de 40%. Já para os módulos 

fotovoltaicos comerciais que utilizam as células MJ, os fabricantes apresentam eficiências 

máximas da ordem de 30% em condições também de laboratório.  

No processo de transferência tecnológica do laboratório para indústria são necessárias 

muitas horas de testes outdoor, de tal forma que os dados obtidos possam fornecer informações 

sobre o comportamento da tecnologia em seu uso final.  
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Da mesma forma que para as tecnologias convencionais, a avaliação do comportamento 

operacional dos sistemas HCPV, em condições reais de operação, permite prever a produção 

de energia em função do recurso solar disponível e, desta maneira, projetar os sistemas com 

planejamento dos requerimentos, custos e investimentos necessários.  

 Atualmente a Espanha lidera, em nível mundial, a experiência em testes e avaliação do 

comportamento de diversos protótipos comerciais de sistemas HCPV. Entretanto a maioria das 

informações sobre os resultados obtidos é de difícil acesso, devido a que a tecnologia se 

encontra ainda em constante desenvolvimento.  

As informações são ainda mais escassas no que diz respeito à instalação e avaliação de 

sistemas HCPV nas condições climáticas intertropicais, no hemisfério Sul. 

 A presente dissertação busca reunir informações relevantes no estudo do 

comportamento dos sistemas HCPV em condições reais de operação, especificamente, em 

condições reais do local de latitude média (Recife-Brasil). Vale mencionar que Recife foi a 

cidade escolhida para a instalação não por apresentar altos valores de irradiância direta e sim, 

pela facilidade para a realização dos testes na área do DEN-UFPE. De fato, a cidade de Recife 

apresenta baixos níveis de irradiância direta, mas, alta incidência do recurso solar global, sendo 

considerada como um mercado atrativo para o setor fotovoltaico com tecnologia convencional 

(sem concentração). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Antecedentes 

 

 Apesar da sua pouca expressividade na escala comercial atual, quando comparados com 

os sistemas fotovoltaicos convencionais, os sistemas CPV são o resultado de mais de 40 anos 

de pesquisa e desenvolvimento. As primeiras experiências práticas dos sistemas com 

concentração ocorreram na década de 70, nos laboratórios Sandia nos Estados Unidos, durante 

a crise do petróleo em 1973, quando o governo dos EEUU financiou várias pesquisas no campo 

das energias renováveis. 

 Em 1976 os primeiros protótipos foram desenvolvidos, como o Sandia I e II (BURGESS 

e PRITCHARD, 1978), os quais identificaram e tentaram resolver os principais problemas 

derivados da utilização de sistemas com concentração. Esse sistema pioneiro, apresentado na 

Figura 1, tinha um arranjo de 1kWp, utilizando lentes de Fresnel com um fator de concentração 

de 40x sobre células de Silício cristalino e seguimento em dois eixos. Desde então, as pesquisas 

na área dos sistemas com concentração têm tido um papel significativo no desenvolvimento de 

sistemas fotovoltaicos com o objetivo de serem economicamente competitivos. 

 

Figura 1 - O sistema fotovoltaico com concentração Sandia II. O primeiro sistema CPV moderno 

feito nos laboratórios Sandia nos EEUU em 1977. 

 

Fonte: LUQUE e SALA (2007).  
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 Vários tipos de protótipos foram desenvolvidos utilizando diferentes níveis de 

concentração e diferentes sistemas ópticos utilizando ou não sistemas de seguimento solar. 

Esses protótipos forneceram a possiblidade de ganhar experiência e propor soluções para vencer 

as dificuldades provenientes da utilização dos sistemas ópticos, dos sistemas de seguimento, 

além de modificações nas células fotovoltaicas disponíveis na época. Entre os protótipos 

desenvolvidos sobressaem alguns que chegaram perto de uma escala comercial, mas não 

tiveram sucesso no mercado. Os protótipos mais relevantes desenvolvidos nas primeiras etapas 

da tecnologia, pelos laboratórios Sandia dos Estados Unidos e pela Universidade Politécnica de 

Madrid (UPM-Espanha), podem ser visualizados em uma linha do tempo na Figura 2.  

 

Figura 2 - Linha do tempo dos desenvolvimentos mais significativos dos sistemas com 

concentração. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações fornecidas por LUQUE (2007) e SWANSON (2005) 

 

Segue uma descrição dos protótipos apresentados: 

 

 Arranjo Ramón Areces. Foi um sistema de 1kWp com um fator de concentração de 40 

sóis sobre células circulares de Silício de 5cm de diâmetro desenvolvido pela UPM, o 

qual seguia os conceitos de desenho dos laboratórios Sandia, mas todos os seus 
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componentes foram elaborados na Espanha. As lentes de Fresnel foram fabricadas com 

um filme fino de Silício fixado sobre vidro, ideia que está sendo aplicada nos sistemas 

ópticos atuais (SALA et al., 2004). 

 Protótipo Martin Marietta. Conhecido como a terceira versão do sistema Sandia ou 

Sandia III chegou numa escala pré-industrial, mas não comercial. O sistema, composto 

por 32 módulos utilizando células de Silício Si-Cz circulares de 5,7cm de diâmetro, 

com uma eficiência surpreendente para a época, de 20% com um fator de concentração 

de 40 sóis. Esse sistema foi utilizado em uma planta demonstrativa de 350 kWp, na 

Arábia Saudita, chamada SOLERAS. A planta demonstrou uma boa produção de 

energia nas condições de operação do deserto. A sua operação também evidenciou 

alguns dos problemas mais comuns dessa tecnologia: condensação no interior dos 

módulos; fadiga dos componentes expostos a constantes processos mecânicos e 

térmicos; efeitos do incremento na temperatura de operação das células em função do 

índice de concentração (SALIM e EUGENIO, 1990). 

 Sistemas estáticos com células bifaciais. Em contrapartida às dificuldades técnicas dos 

sistemas de concentração, a UPM em cooperação com a empresa ISOFOTON, 

desenvolveram vários protótipos de módulos de baixa concentração (2x), estáticos, 

modulares e compactos utilizando células fotovoltaicas bifaciais com uma eficiência 

de 15.7%. Essa abordagem tinha a vantagem de capturar e concentrar a radiação solar 

difusa através de um fluido dielétrico presente no interior do módulo. Apesar das 

vantagens relatadas, esse protótipo não conseguiu concluir o processo de 

comercialização (DEL CAÑIZO et al., 2001;  LUQUE e HEGEDUS, 2011). 

 O sistema EUCLIDES. Devido ao desenvolvimento de novas tecnologias e abordagens 

na fabricação das células mais adequadas para utilização em sistemas com 

concentração, a UPM em cooperação com a empresa BP solar, fabricante das células 

Saturno, juntaram esforços e desenvolveram o sistema EUCLIDES. As células Saturno 

(células LGBC) tinham uma eficiência de 18.5% e o protótipo EUCLIDES foi instalado 

em uma planta de demonstração em Tenerife. A planta, com uma potência instalada de 

480 kWp, utilizava coletores parabólicos lineares com um fator de concentração de 33 

sóis (SALA et al., 2004).  

 O sistema ARCHIMEDES. Utilizando também as células Saturno e com um fator de 

concentração na faixa de 2 a 10 sóis, a empresa ZSW desenvolveu o protótipo que 

utilizava sistema hidráulico de seguimento em 1 eixo (LUQUE e ANDREEV, 2007). 
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 Sistemas de concentração AMONIX. Graças ao desenvolvimento das células de Silício 

de alta eficiência (células BPC - Back Point Contact) com a capacidade de operar com 

concentrações na faixa de 300 sóis, abriu-se a porta para o desenvolvimento de sistemas 

comerciais utilizando sistemas ópticos com lentes de Fresnel e sistemas de seguimento 

do sol em dois eixos. Entre os sistemas com mais sucesso em escala comercial 

encontra-se o desenvolvido pela empresa Amonix, operando com uma concentração de 

250 sóis utilizando células BPC de 27% de eficiência (LUQUE e HEGEDUS, 2011). 

 O sistema de disco parabólico da Solar Systems (Austrália). A Solar Systems conseguiu 

satisfatoriamente modificar um sistema heliotérmico de discos parabólicos com um 

fator de concentração de 340 sóis, substituindo o absorvedor por um arranjo de células 

fotovoltaicas BPC, ativamente resfriadas, com uma eficiência de aproximadamente 

20% por disco. O sistema tinha uma capacidade nominal instalada de 40 kWp 

(VERLINDEN et al., 2001). 

 

Os sistemas mencionados anteriormente permitiram identificar os principais problemas 

relacionados com a operação em diferentes faixas de concentração utilizando sistemas de 

rastreamento solar. Uma das principais consequências da falta de sucesso comercial da maioria 

dos protótipos apresentados, estava relacionada com os elevados custos e investimentos 

necessários para levar um produto novo ao mercado e, também, com o desempenho e estado 

tecnológico das células fotovoltaicas na época (LUQUE e HEGEDUS, 2011). 

A principal característica que permite que os sistemas HCPV sejam atrativos e com uma 

tendência crescente nos últimos anos no mercado fotovoltaico, é seu princípio de 

funcionamento, baseado na utilização de sistemas ópticos que possibilitam aumentar a 

quantidade de luz que é captada pelas células solares, com a ideia de incrementar a eficiência 

total do sistema (HONTORIA et al., 2012). Os mecanismos de concentração podem utilizar 

lentes ou espelhos para a elevar a quantidade de irradiância solar na área da superfície da célula, 

permitindo obter a maior eficiência da mesma. 

É costume classificar os sistemas com concentração de acordo com a razão ou índice de 

concentração da radiação solar incidente sobre a célula. Essa razão que indica a quantidade de 

vezes que a luz solar está sendo concentrada é definida como o quociente entre a irradiância 

incidente no receptor (célula) e a irradiância incidente na abertura de entrada do dispositivo 

óptico de concentração, o qual é usualmente chamado na literatura como “sóis” (PÉREZ-

HIGUERAS et al., 2011). De acordo com o explicado anteriormente, pode-se identificar as três 

principais classes de sistemas com concentração: 
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 Baixa concentração (Low Concentration Photovoltaics ou LCPV). Refere-se àqueles 

sistemas que utilizam uma razão de concentração entre 1 e 40 sóis. 

 Média concentração (Medium Concentration Photovoltaics ou MCPV). São definidos 

como os sistemas que utilizam uma concentração entre 40 e 300 vezes a luz solar. 

 Alta Concentração (High Concentration Photovoltaics ou HCPV). O nível de 

concentração destes tipos de sistemas varia entre 300 e 2000 sóis. 

 

 Segundo a disposição e as características do tipo de sistema óptico utilizado, pode variar 

o método para focalizar a luz solar sobre as células fotovoltaicas, sendo as de tipo refrativa e 

reflexiva as principais abordagens utilizadas. Na Tabela 1 são apresentados os diferentes tipos 

de sistemas ópticos utilizados nos sistemas CPV. 

 

Tabela 1 - Classificação dos sistemas ópticos utilizados nos sistemas CPV. 

 Elementos Refrativos 

(Lentes) 

Elementos Reflexivos (Espelhos) 

F
o
c
o
 L

in
e
a
r 

  

F
o
c
o
 p

o
n

tu
a
l 

  

Fonte: Adaptado de LUQUE et al. (2011) 

  

Devido à variedade de sistemas CPV disponíveis no mercado e as diferentes abordagens 

utilizadas para concentrar a luz solar, a norma internacional IEC62108 apresenta os sistemas 

com concentração classificados em 5 tipos, dependendo do tipo de concentrador, conforme 

mostrado na Figura 3 (a até d). 
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Figura 3 - Classificação dos sistemas CPV segundo seus componentes ópticos. 

 

Na figura são apresentados (a). Concentrador disco parabólico de foco pontual, (b) concentrador de cilindro-

parabólico de foco linear, (c) concentrador de lente de Fresnel com foco linear, (d) concentrador de lente de 

Fresnel com foco pontual e (e). Rastreador CPV - Fonte: Adaptado da norma IEC 62108. 

 

A rápida evolução da eficiência das células de múltiplas junções em aplicações 

terrestres as tornaram candidatas perfeitas para sua integração com os sistemas com 

concentração. 

Quando comparados com os sistemas de painéis planos e fixos os sistemas CPV 

apresentam algumas características particulares, como por exemplo o aproveitamento de apenas 

uma parte do recurso solar disponível. Os sistemas com concentração utilizam unicamente a 

Irradiância Solar Direta (DNI - Direct Normal Irradiance) incidente para a geração de energia. 

Essa característica faz com que a sua instalação seja desaconselhada em localidades com baixos 

índices de DNI, ou com predominância de nuvens (AGUILERA et al., 2009; BETT, 2009; 

VIANA et al., 2011). Viana et al. (2011) estabelecem como limite mínimo de DNI para a 

viabilidade da utilização de sistemas CPV o valor de 1.800 kWh/m²/ano. 

Observa-se na literatura que, de forma geral, a limitação em utilizar apenas a DNI pode 

implicar em uma redução na geração de energia entre 15 e 18%, quando comparada com a 

utilização da irradiância solar global. Entretanto, essa redução pode ser compensada pela 

utilização de células com quase o dobro da eficiência das tecnologias do Silício cristalino. 

(LUQUE e HEGEDUS, 2011; STROBACH et al., 2014). 
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A complexidade da tecnologia aplicada à produção das células de múltiplas junções 

para concentração é outra característica da tecnologia. As células projetadas para aplicações 

com concentração devem apresentar características específicas no que diz respeito à 

minimização das perdas. As perdas de potência variam com o quadrado da corrente, que por 

sua vez é diretamente proporcional à irradiância incidente. Com o aumento do valor da 

irradiância incidente por um fator de 100 ou 1000 vezes, é necessário reduzir drasticamente a 

resistência série da célula fotovoltaica de forma a não comprometer sua eficiência. Isso faz com 

que a sua produção tenha custos mais elevados, o que é agravado pelo volume de produção 

pouco expressivo em relação às células FV convencionais. Esses custos devem ser 

compensados pela significativa quantidade de energia que cada célula pode produzir.  

Uma contribuição potencial desse tipo de sistemas está na possibilidade a médio prazo 

de manter um custo nivelado de energia (Levelized Cost of Energy - LCOE) de acordo com as 

estimativas sobre os preços de geração da energia convencional, o que será um pré-requisito 

decisivo em futuras inciativas.  

Até o momento, no quesito eficiência, não existe uma melhor alternativa que os sistemas 

com concentração FV (GOMBERT et al., 2010). Alguns dos fatores mencionados 

anteriormente serão abordados em maior detalhe junto com uma relação do estado atual da 

tecnologia, logros, desafios e evolução do mercado nos últimos anos.  

 

 Estado da arte dos Sistemas Fotovoltaicos com Concentração 

 

 Apesar dos processos de desenvolvimento tecnológico e aprimoramento das tecnologias 

de fabricação das células, módulos, sistemas ópticos e sistemas de seguimento, os sistemas 

HCPV utilizando células multijunção III-V entraram no mercado fotovoltaico recentemente 

(GOMBERT, 2012). Desde 2008 algumas plantas fotovoltaicas iniciaram sua operação 

permitindo o ganho de valiosas experiências em campo. Um exemplo de instalação de 

protótipos de plantas de diferentes tecnologias está no Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de 

Concentração (ISFOC) na Espanha. Figura 4. 
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Figura 4 - Exemplo de um sistema HCPV instalado nos terrenos do ISFOC em Puertollano, 

Espanha, em 2008. 

 

Fonte: GOMBERT et al. (2010) 

 

O ano de 2014 foi importante para a expansão do mercado fotovoltaico, e em especial 

dos sistemas CPV. No final de 2014 a capacidade total acumulada de sistemas fotovoltaicos foi 

aproximadamente de 177 GW (IEA-PVPS, 2015), o que significou cerca de 40 GW de 

capacidade instalada ao longo de 2014, ligeiramente superior à capacidade instalada em 2013. 

Isto representa que globalmente hoje, 1% da demanda anual de energia é suprida por sistemas 

fotovoltaicos. Do total da capacidade FV instalada, as tecnologias HCPV e LCPV somaram 

uma capacidade total de cerca de 320 MW no final de 2014, o que corresponde a uma 

participação da ordem de 0,18% da capacidade FV total instalada no mundo. Embora sendo 

uma pequena participação, o mercado dos sistemas com concentração tem conseguido iniciar 

sua transição para uma escala comercial apresentando um amplo nível de crescimento nos 

últimos anos passando de 20 MW instalados em 2011, a cerca de 120 MW em 2012. Cerca de 

70 MW foram instalados até novembro de 2014. Na Figura 5 é possível visualizar o 

comportamento do mercado fotovoltaico com concentração nos últimos anos. 
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Figura 5 - Comportamento da capacidade total instalada anualmente de sistemas CPV em MW. 

 

Fonte: Adaptado de PHILIPPS et al. (2015) 

 

 Atualmente China (46%), Estados Unidos (24%) e África do Sul (13%) lideram o 

ranking da capacidade mundial instalada de sistemas CPV interligados à rede. Na Figura 6 é 

apresentada a distribuição da capacidade instalada por países até novembro de 2014. A maioria 

das companhias que lideram o mercado utilizam sistemas de alta concentração entre 500 ou 

1000 sóis através de sistemas baseados na utilização de lentes de Fresnel de foco pontual como 

óptica refrativa primária (PHILIPPS et al., 2015).  

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados publicados pelo NREL e INSTITUTO FRAUNHOFER ISE (2014). 

Figura 6 - Distribuição da capacidade instalada de sistemas HCPV por pais até novembro de 

2014. 
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A China lidera, até o presente momento, a capacidade mundial de instalação de sistemas 

CPV. Tornou-se a maior usuária e detentora das duas maiores plantas HCPV instaladas pela 

Suncore e divididas em dois sistemas: Golmud 1 e Golmud 2, com uma potência instalada de 

140 MW. As duas plantas estão compostas por 5468 unidades de seguimento, cada unidade é 

formada por 56 módulos com uma concentração de 1090 sóis (referência CPV-DDM 1090x); 

uma capacidade nominal de 450 kWp (por unidade); cada módulo operando em Condições 

Padrão de Teste para Concentração (CSTC - Concentration Standard Test Conditions: 1000 

W/m²; 25°C e espectro AM 1,5D). No total, foram instalados 240 inversores, da marca Growatt, 

de 500 kW (por unidade). A Figura 7 apresenta o sistema HCPV instalado em Golmud-China. 

 

Figura 7 - Sistema HCPV de 140 MW instalado pela Suncore em Golmud-China. 

 

Fonte: CPV CONSORTIUM (2015) 

 

A segunda maior usina HCPV instalada na atualidade, encontra-se em Alamosa, 

Colorado, nos Estados Unidos, comissionada em 2012 pela Amonix, está composta por 504 

unidades de seguimento, cada uma formada por 7 mega-módulos com um fator de concentração 

de 500 sóis (série 7700) de 12,4 kW (por unidade) (em condições CSTC), somando uma 

capacidade total instalada de 35,28 MWp. 

 A terceira maior usina HCPV encontra-se na África do Sul e tem, atualmente, uma 

capacidade de 22 MW instalados de um total de 44 MW com um fator de concentração de 500 

sóis contratados pela empresa francesa SOITEC. 

 Apesar do crescimento acelerado do mercado nos últimos anos e da demonstração de 

confiabilidade e robustez dos sistemas comercialmente instalados no mundo, experimenta-se 

um ar de incerteza no mercado CPV devido aos cancelamentos de contratos para instalação e 
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acordos comerciais. Outro aspecto importante é a diminuição nos custos dos módulos 

convencionais, os principais concorrentes da tecnologia com concentração no mercado de 

usinas de grande porte. Tudo isto implica em um enorme impacto sobre as companhias líderes 

do setor. 

Um exemplo desses contratempos são o fechamento de uma da fábrica de 150 MW de 

produção anual da antiga Amonix (hoje, Arzon Solar) e, mais recentemente, o cancelamento do 

acordo com a empresa francesa Soitec para a instalação de 150 MW na Califórnia, Estados 

Unidos, devido à mudança de tecnologia para a instalação da usina. Somado com o 

cancelamento de alguns acordos na Austrália, da ordem de 100 MW, os impactos desses 

eventos sobre a evolução do mercado no presente ano (2015) ainda não são claros (PHILIPPS 

et al., 2015). 

Outro fator importante que tem influenciado a expansão comercial dos sistemas CPV é 

a dificuldade que as empresas do setor têm para obter financiamento. Os riscos de implementar 

novas tecnologias fazem com que os bancos e entidades financeiras tomem decisões baseadas 

em parâmetros muito exigentes, entre eles: experiência em condições reais (on-sun); provas de 

confiabilidade de operação e garantias a longo prazo. Existem poucas plantas demonstrativas 

de pesquisas instaladas no mundo nos últimos anos, as quais são mais uma exigência para obter 

recursos e financiamento já que cada projeto comercial requer validar, para cada local de 

instalação, o desempenho e confiabilidade tecnológica  (IEA-PVPS, 2015). 

Embora, as dificuldades descritas anteriormente gerem incertezas sobre o futuro 

crescimento desse tipo de tecnologia, vários estudos e previsões sobre a evolução do mercado 

CPV concordam que o fator determinante para fornecer eletricidade de baixo custo é através do 

incremento na eficiência (IEA-PVPS, 2015; IHS, 2015; PHILIPPS et al., 2015). Espera-se que 

com a evolução de novos métodos e tecnologias de fabricação as eficiências das células, 

módulos e sistemas, dessa tecnologia, estejam na ordem de 48%, 38% e 33% respectivamente 

para o ano 2018. Na Figura 8 podem ser visualizadas as projeções feitas por vários estudos 

contrastadas com o comportamento alcançado nos últimos anos. Também é possível identificar 

na figura que existe um espaçamento entre as previsões feitas para a eficiência das células, 

módulos e sistemas, decorrente da associação das características individuais das células ao 

interior dos módulos, e consequentemente a associação das características individuais dos 

módulos no dimensionamento de sistemas. Um outro fator determinante é a transição entre a 

eficiência máxima atingida pelas células multijunção nas condições controladas de um 

laboratório e a eficiência atingida por esse tipo de tecnologia em condições reais de operação. 

 



35 

 

Figura 8 - Eficiências alcançadas e estimadas para células multijunção, módulos e sistemas CPV. 

 

As estimativas foram preparadas segundo a Strategic Research Agenda da Plataforma Tecnológica Fotovoltaica 

Europeia em 2011. Os pontos coloridos internamente representam as eficiências atingidas até 2014 

 Fonte: Modificado de SRA-PVTP (2011) apud PHILIPPS et al. (2015). 

 

Recentemente o Instituto Fraunhofer ISE apresentou um módulo CPV com uma 

eficiência estimada de 36,7% a 239 sóis com células de quatro junções (STEINER et al., 2014). 

Estudos recentes realizados pelo Instituto Fraunhofer (PHILIPPS et al., 2015) e pelo 

IHS (IHS, 2015) enfatizam que os custos na geração de energia, desse tipo de sistemas, irão 

chegar a níveis próximos aos alcançados pelas tecnologias FV convencionais nos próximos 

anos, em função da instalação de novos sistemas e o incremento na eficiência dos mesmos. Nas 

previsões a curto prazo, o IHS estima que ao longo de 2015, os preços dos sistemas CPV irão 

diminuir em torno de 6,3% passando de USD$ 2,75/W a aproximadamente USD$ 2,58/W. O 

preço contrasta com os alcançados pelas tecnologias convencionais os quais terminaram 2014 

abaixo de USD$ 1,95 (FELDMAN et al., 2014 e (RESEARCH GTM, 2012). O estudo indica 

também que com o incremento na eficiência a capacidade mundial instalada, no final de 2015, 

será ao redor de 254 MW. Para o ano 2018 estima-se que os preços associados à tecnologia 

alcancem a faixa de USD$ 2,50/W. Na Figura 9 são apresentadas as previsões do estudo em 

função do incremento na eficiência das células, módulos e sistemas.  
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Figura 9 - Previsão do comportamento da eficiência das células, módulos e preços da tecnologia 

HCPV até o ano 2018. 

 

Fonte: Adaptado do reporte da IHS (Top Solar Trends for 2015).  

 

As previsões (Fig. 9) mostram um incremento aproximadamente linear na eficiência das 

células e módulos acompanhado pela queda também linear dos preços até 2018, para um cenário 

de aumento de investimentos no desenvolvimento da tecnologia e aumento da capacidade 

mundial instalada. 

 Na Figura 10 são apresentadas as estimativas de crescimento da capacidade mundial 

instalada dos sistemas CPV por continente. 

 

Figura 10 - Previsões de crescimento na capacidade instalada dos sistemas CPV por continente. 

 

Fonte: Adaptado do reporte da IHS (Top Solar Trends for 2015).  
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Levando em consideração as regiões do mundo onde existem altos índices de irradiância 

solar direta (entre 2000 kWh/m².ano e 2500 kWh/m².ano), em especial nos países do Oriente 

Meio e Norte da África, estimativas a longo-prazo levando em consideração a curva de 

aprendizado da tecnologia e índices de desempenho (PR) em torno de 85%, foram realizadas 

por KOST et al. (2013) e PHILIPPS et al. (2015). Com esses parâmetros os autores estimam 

que o custo do kWh instalado chegue em 2020, com valores corrigidos ao Euro de 2013, entre 

USD $0,054/kWh e USD $0,01/kWh. Estima-se no mesmo estudo, que depois do ano 2020, os 

preços dos sistemas CPV alcançarão valores similares aos dos sistemas convencionais (KOST 

et al., 2013 e PHILIPPS et al., 2015). As estimativas são apresentadas na Figura 11. 

A Figura 11, também, apresenta as previsões dos custos LCOE para os sistemas FV, 

CSP e CPV entre o ano 2013 e o ano 2030. Nessas previsões, embora os sistemas CPV não 

tenham uma longa trajetória no mercado, é possível visualizar um processo de paridade com os 

preços de tecnologias convencionais na conversão fotovoltaica e um panorama mais vantajoso 

quando comparado com a tecnologia CSP. Mesmo assim o futuro dessa tecnologia é incerto 

desde a perspectiva do mercado atual para as usinas de grande porte, em concorrência direta 

com as tecnologias FV convencionais e as fontes de geração baseadas com combustíveis 

fósseis. 

 

Figura 11 - Previsão dos custos LCOE para diferentes tecnologias solares entre 2013 e 2030. 

 

Fonte: Instituto FRAUNHOFER ISE (2013) apud PHILIPPS et al. (2015) 
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 O estudo apresentado na Figura 11 confirma alguns dos resultados obtidos em um 

estudo realizado no final de 2014 pela Universidade de Ottawa no Canadá, focado na análise 

do comportamento do mercado HCPV em 2013, na evolução dos custos e em uma análise da 

curva de aprendizado da tecnologia. Nesse estudo, as estimativas indicam que assumindo uma 

taxa de aprendizado em média de 18%, os preços dos sistemas podem diminuir na mesma 

porcentagem com cada incremento da capacidade mundial acumulada por um fator de 2 vezes, 

permitindo um panorama competitivo em comparação com tecnologias concorrentes como a 

CSP e a FV convencional. Se for mantido o ritmo atual de crescimento do setor, as estimativas 

também indicam que com uma capacidade acumulada em torno de 7,9 GW os custos das 

tecnologias HCPV poderiam chegar a níveis da ordem de USD$ 1/Wp em 2020 (HAYSOM et 

al., 2014).  

Os estudos mencionados permitem concluir também a relevância que tem a instalação 

desse tipo de sistemas em mercados onde existe um recurso solar na ordem das previsões 

mencionadas. Para isto os países do Meio Oriente e Norte da África, juntamente com 

localidades como Califórnia nos EUA, México, América Central e América do Sul, são 

mercados chave para a tecnologia CPV. Na América do Sul o Chile apresenta-se como um 

mercado com um amplo potencial de crescimento para os sistemas fotovoltaicos, adequado em 

especial para as tecnologias CPV.  

 Além das experiências adquiridas com os sistemas instalados, o desenvolvimento de 

procedimentos e metodologias de caracterização dos sistemas HCPV, e o acompanhamento do 

comportamento dos sistemas instalados em diversas localidades, sobretudo naquelas com 

elevados níveis de DNI ao longo do ano, permitem ampliar os conhecimentos sobre os fatores 

críticos de operação e sobre as possibilidades de produção de energia. As dificuldades para 

estabelecer normas e padrões específicos para a tecnologia HCPV, junto com metodologias de 

medição e caracterização limitadas apresentam-se também como barreiras para sua difusão. 

A maioria das pesquisas realizadas em sistemas HCPV nos últimos anos tem sido 

financiada pela União Europeia, através do programa Marco (FP7). Um detalhamento desses 

projetos foi feito por García-Domingo em 2014. Os aspectos mais relevantes desses projetos 

são mencionados a seguir: 

 

 Projeto NACIR (New applications for CPV: A fast way to improve reliability and 

technology progress): Coordenado pelo Instituto de Energia Solar da Universidade 

Politécnica de Madrid entre os anos 2009 e 2012, o projeto tinha como objetivo reunir 

as principais companhias do setor junto com os centros de pesquisa mais importantes 
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para melhorar as tecnologias existentes na época identificando as fontes de falhas nos 

componentes, melhorando a confiabilidade da tecnologia.  

 

 Projeto APOLLON (Multi-aPprOach for high Efficiency integrated and intelligent 

Concetrating PV modules): Realizado entre os anos 2008 e 2013, tinha como finalidade 

principal o desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias existentes de módulos 

com concentração baseados na utilização de lentes de Fresnel de foco pontual e 

espelhos, tendo como meta um custo final de produção 2 €/Wp. 

 

 Projeto NGCPV (A New Generation of Concentrator Photovoltaic Cells, Modules and 

systems): Executado entre os anos 2011 e 2014 tinha o objetivo principal encaminhar 

os esforços de 7 centros europeus de pesquisa com 9 centros japoneses perseguindo a 

meta de produzir células de multijunção com uma eficiência próxima a 50% e módulos 

com uma eficiência de 35%. 

 

 Projeto CPV4ALL (Novel CPV system fit for mass production, for electricity cost 

beyond grid parity and for applications in B2B, industrial and residential áreas): Ainda 

em processo de execução, desde 2012 até 2015, busca propor soluções inovadoras de 

sistemas CPV para sua implementação massiva no mercado fotovoltaico europeu dentro 

do marco das políticas de mudanças climáticas estabelecidas pela União Europeia. 

 

 Pojeto SUN ON CLEAN (Study of soiling effect and glass surfasse modification of CPV 

modules: Climate influence and comparative testing): em processo de execução desde 

2012 até o ano 2015, o projeto tem como objetivo principal fortalecer a cooperação da 

pesquisa entre centros Europeus, Brasileiros e Russos, promovendo transferência de 

conhecimentos e estudos referentes aos efeitos da acumulação de poeira nos módulos 

CPV e buscar alternativas para o recobrimento dos módulos visando reduzir os efeitos 

da sujidade na produção de energia. 

 

 Componentes dos sistemas HCPV 

 

De um modo geral, os sistemas HCPV estão compostos por um arranjo de módulos de 

alta concentração interconectados eletricamente e um Sistema de Suporte Auxiliar (SSA). Um 
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módulo HCPV está formado por um conjunto de receptores fotovoltaicos, seus elementos de 

concentração (sistema óptico primário e sistema óptico secundário opcional) e os componentes 

da carcaça. Por sua vez, o receptor fotovoltaico é composto pelas células de multijunção, o 

diodo de by-pass e o dissipador de calor. Desta forma, um módulo HCPV está definido como a 

menor unidade funcional, onde todos esses componentes dispostos em um arranjo 

hermeticamente fechado permitem a transformação da radiação solar não concentrada em 

energia elétrica (PÉREZ-HIGUERAS et al., 2011). A Figura 12 mostra um diagrama 

esquemático geral dos componentes de um sistema HCPV. 

O SSA, no caso dos sistemas com concentração, é composto pelo sistema de 

seguimento, a estrutura de suporte dos módulos, as conexões elétricas, sensores, equipamentos 

de controle, sistemas de aquisição de dados e inversores. A definição mais simples do SSA, 

encontrada na literatura, explica o SSA como “todos os componentes de um sistema 

fotovoltaico menos o gerador” (ALMEIDA, 2012). Tendo em conta que, dependendo do tipo 

de sistema fotovoltaico, o preço dos módulos corresponde aproximadamente a 20% do valor 

total de uma instalação, encontrar a configuração dos componentes que compõem o SSA de tal 

forma que os sistemas operem com segurança e confiabilidade é de vital importância para um 

empreendimento fotovoltaico, em particular no caso dos sistemas HCPV onde a estrutura e o 

sistema de seguimento são componentes críticos do sistema e têm uma contribuição especial 

nos custos finais de instalação, os quais são o segundo elemento mais importante em termos de 

custo depois dos módulos, nesse tipo de sistemas. 
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Figura 12 - Componentes de um sistema HCPV. 

 

Partes principais de um sistema HCPV. Na figura podem se destacar a composição dos módulos e do SSA. 

 (Fonte: Adaptado da norma IEC62108 apud GARCÍA-DOMINGO, 2014) 

 

 

2.3.1 Células de multijunção 

 

No desenvolvimento dos sistemas fotovoltaicos existe uma constante busca por 

tecnologias que permitam reduzir os custos da energia gerada. Existem várias abordagens para 

conseguir esse objetivo através de economias de escala e da utilização de materiais mais 

econômicos ou através do incremento na eficiência dos sistemas, o que na prática leva, também, 

a reduzir as dimensões dos sistemas e os requerimentos de área disponíveis para instalação 

(PHILIPPS et al., 2012). O incremento na eficiência permite, também, um melhor 

aproveitamento da radiação solar na produção de energia elétrica, o qual é um dos objetivos 

que pretende atingir o desenvolvimento das células de multijunção para aplicações terrestres. 

Atualmente, um dos elementos chaves para a produção de energia solar é a utilização de células 

solares de alta eficiência (GOMBERT et al., 2010).  

Comparativamente, as células MJ são compostas por várias camadas de materiais 

semicondutores (usualmente dos grupos III e V da tabela periódica) dispostas em um arranjo 

cristalino de tal forma que cada camada da célula pode aproveitar diferentes trechos do espectro 
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eletromagnético da radiação solar em uma faixa específica de comprimento de onda e, desta 

forma, incrementar a quantidade de energia produzida por unidade de área.  

O seu princípio de operação procura minimizar as perdas por termalização e perdas de 

transmissão ao aumentar o número de junções p-n (BETT; DIMROTH; SIEFER, 2007), 

reduzindo também, os processos de recombinação que acontecem quando um fóton incidente 

tem uma energia inferior à banda proibida do material semicondutor da célula. Ao combinar 

diferentes materiais semicondutores, com níveis de energia de banda proibida diferentes, é 

possível conseguir que o fóton incidente libere um elétron em alguma das camadas da célula. 

Na Figura 13 é apresentada uma comparação entre a interação com o espectro solar de uma 

célula de Silício monocristalino e de cada uma das camadas semicondutoras de uma célula de 

tripla-junção GaInP/GaInAs/Ge típica (YASTREBOVA, 2007). 

 

Figura 13 - Comparação da interação do espectro solar AM 1.5D com células de duas 

tecnologias fotovoltaicas diferentes (Si-m e Tripla-junção). 

 

 Na figura são apresentadas as eficiências quânticas para cada porção do espectro AM 1.5D que são utilizadas 

por uma Célula de Si monocristalino e por uma Célula de tripla-junção GaInP/GaInAs/Ge para a produção de 

energia. Fonte: Elaboração própria utilizando as informações do espectro de referência ASTM G173-03 e 

trabalhos realizados por VILELA et al., (2013). 

 

Devido ao alto custo de fabricação das células MJ em comparação com as células de 

Silício cristalino ou de filme fino, sua utilização em painéis fixos sem concentração torna-se 

inviável (BETT; DIMROTH; SIEFER, 2007), exceto em aplicações espaciais, onde essas 

células são atualmente a opção escolhida para a geração de energia. No entanto, as células MJ 



43 

 

são a única opção disponível com níveis de eficiência que podem ultrapassar 40%, e ainda com 

a possibilidade de redução nas dimensões das células ao utilizar sistemas ópticos compostos 

por materiais, em teoria, mais econômicos. 

 Outra vantagem das células multijunção consiste em um menor coeficiente de perda de 

potência com a temperatura, aproximadamente 1/3 quando comparado com as células de Silício 

cristalino (Gombert et al., 2010). Isto torna os sistemas com concentração mais adequados para 

localidades com elevado recurso solar e climas tropicais. Uma justificativa para esse 

comportamento está nas características elétricas das células de multijunção e na sua 

dependência com a temperatura. Foi demonstrado experimentalmente por NISHIOKA et al., 

(2006), que os efeitos da temperatura sobre a eficiência da célula afetam principalmente a 

tensão de circuito aberto (Voc). Mas, com o incremento de Voc devido ao aumento da taxa de 

concentração, a eficiência aumenta, diminuindo os efeitos causados pela temperatura. A Figura 

14 mostra uma comparação entre as perdas na eficiência com o aumento da temperatura para 

várias tecnologias fotovoltaicas submetidas a um incremento de 40 K na temperatura de 

operação.  

  

Figura 14 - Comparação entre as perdas de eficiência com um incremento na temperatura de 

40K para várias tecnologias fotovoltaicas. 

 

 Fonte: Adaptado de GOMBERT et al. (2010).  

 

Com a introdução de novas junções (subcélulas com junções do tipo p-n) e utilizando 

dispositivos de alta concentração é possível incrementar a eficiência das células dentro de 

alguns limites teóricos, os quais podem ultrapassar os 50% (HONTORIA et al., 2012; LUQUE, 

2011; WU et al., 2012). Na Figura 15 pode-se visualizar a eficiência teórica calculada para uma 

célula em função do incremento no número de junções (BETT et al., 2007).   
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Figura 15 - Cálculo teórico da eficiência para uma célula em função do número de junções p-n 

implementadas. 

 

Fonte: Adaptado de BETT (2007) 

 

São vários os compostos semicondutores utilizados para a elaboração das camadas que 

compõem a estrutura das células multijunção. Atualmente, no caso concreto das células de 

tripla-junção, os compostos mais utilizados são GaInP / GaInAs / Ge, com os quais tem-se 

obtido os melhores resultados. Sobressaem dois métodos de fabricação deste tipo de células, 

por empilhamento mecânico (mechanically stacked) e por crescimento monolítico 

(monolithically stacked). Na Figura 16 são representadas as diferenças entre os dois tipos de 

fabricação das células de tripla junção. 

 

Figura 16 - Abordagens na fabricação de células de tripla-junção. 

 

(a) Por empilhamento mecânico e (b) por empilhamento monolítico. 

Fonte: Adaptado de LUQUE et al. (2007) 
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As células empilhadas mecanicamente são fabricadas a partir de células individuais cada 

uma em seu próprio substrato e com uma energia de banda proibida desenhada especificamente. 

Cada célula tem seus próprios terminais positivos e negativos, os quais são conectados 

separadamente. No caso das células monolíticas, cada material semicondutor utilizado é 

depositado em camadas sobre um substrato. Cada composto é interligado em série por um diodo 

de tunelamento. Uma das principais vantagens desse tipo de fabricação é que a célula resultante 

está formada em um único arranjo cristalino apresentando só um terminal positivo e um 

terminal negativo. Outro diferencial importante desse tipo de fabricação é o fato de que a célula 

cresce em uma estrutura cristalina única, sobre um substrato, o que representa uma vantagem 

nos custos de produção.  

 Cada uma das camadas semicondutoras de uma célula de tripla-junção e a sua estrutura 

interna podem ser visualizadas no desenho esquemático apresentado na Figura 17. 

 

Figura 17 - Representação esquemática de uma célula de tripla-junção. 

 

 Fonte: Adaptado de ABREU (2006) apud KARAM et al. (1999) 

 

É possível identificar na Figura 17 as diferentes junções p-n e os materiais utilizados 

em cada uma das junções de uma célula de tripla-junção típica. De acima para baixo, a camada 

anti-refletora (AR) texturizada com formas piramidais tem como função incrementar o 

coeficiente de transmissão e capturar os fótons para o interior da célula minimizando a 

refletância nos diferentes comprimentos de onda. 



46 

 

Como pode ser apreciado, cada uma das subcélulas estão unidas através de junções 

túnel, cuja função é a de facilitar o acoplamento entre os materiais das camadas semicondutoras, 

evitando a absorção da luz solar no caminho à subcélula subsequente, facilitar a passagem dos 

portadores entre as camadas reduzindo a recombinação dos portadores fotogerados. 

Atualmente, o recorde de eficiência deste tipo de células está em 46,5%, a qual foi 

atingida com uma célula de quatro junções com 5,2 mm², com um espectro AM 1,5D (ASTM 

E927-10) sob 508 sóis a 25 °C (FAUNHOFER INSTITUTE ISE, 2014; GREEN et al., 2015; 

NREL, 2015).  O registro evolutivo das eficiências das tecnologias fotovoltaicas convencionais 

da família do Si, as células de múltiplas junções e as tecnologias emergentes é apresentado na 

Figura 18. A Figura mostra os surpreendentes valores obtidos para a tecnologia com 

concentração, muito superiores às outras tecnologias apresentadas e com tendência de 

crescimento. Observa-se também o rápido crescimento das eficiências atingidas em laboratório 

nos últimos anos por tecnologias como CdTe e células orgânicas. 

  

Figura 18 - Evolução nas eficiências obtidas em laboratório para as diferentes tecnologias 

Fotovoltaicas. 

 

Fonte: NREL – National Renewable Energy Laboratory (2015) 

 

No que diz respeito ao aumento da eficiência das células MJ os esforços estão focados 

na otimização dos materiais de cada uma das camadas utilizadas para o aproveitamento do 

espectro solar. Isto é muito importante devido a que pela sua estrutura interna, as subcélulas 

nas células MJ são, normalmente, interligadas em série e, por isso a sua corrente máxima está 

limitada pela camada com menor geração. Esse é o caso da célula do meio, nas células de tripla 
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junção, composta pelos materiais GaInAs, a qual interage com a menor porção do espectro, 

gerando a menor corrente (PHILIPPS et al., 2012).  

Os métodos utilizados visando otimizar o comportamento das células estão amplamente 

disponíveis na literatura. Para o leitor interessado em aprofundar-se no tema, os trabalhos de 

KURTZ (2012) e PÉREZ-HIGUERAS et al. (2011) brindam uma melhor visão dos desafios e 

dificuldades da tecnologia e do mercado CPV. Metodologias para melhorar o projeto e desenho 

das células de multijunção são apresentados por BETT et al. (2013) e  JAIN (2013). 

 

2.3.2  Sistemas ópticos de concentração 

 

Para maximizar a eficiência dos sistemas ópticos e aumentar a abertura de aceitação 

angular, na construção dos módulos, a configuração mais utilizada é a de uma etapa 

concentradora primária e uma etapa coletora secundária, separadas pela distância focal 

(GOMBERT et al., 2010). 

Atualmente os dispositivos ópticos primários mais utilizados nos sistemas HCPV são 

as lentes de Fresnel. Essas lentes são mais finas em comparação com as lentes convencionais. 

O perfil plano facilita a montagem dos módulos e faz com que sejam mais comumente 

utilizadas. Nos sistemas comerciais são utilizadas lentes feitas de diferentes materiais como 

acrílico e vidro. As lentes são consideravelmente mais econômicas que os materiais 

semicondutores. 

A durabilidade, degradação com a exposição à radiação solar, comportamento com o 

acúmulo de poeira e fadiga térmica são as principais preocupações com os materiais de 

fabricação das lentes. Alguns desses fatores afetam diretamente a quantidade de irradiância 

incidente sobre a célula, a eficiência e, finalmente, a geração de energia. Além do vidro e 

acrílico, outros materiais têm sido estudados para a fabricação das lentes de Fresnel nos 

sistemas ópticos primários, entre eles destacam-se o PMMA (Poly Methyl Methacrilato) e o 

SOG (Silicon Over Glass - Silicone sobre vidro). Um trabalho extensivo tem sido desenvolvido 

pelo NREL para avaliar o comportamento em condições reais de operação e as vantagens 

comparativas desses materiais nos sistemas CPV (MILLER e KURTZ, 2011).  

O sistema óptico secundário permite tanto o aumento da concentração quanto do ângulo 

de aceitação, sendo o ângulo de aceitação de vital importância. Quanto maior o ângulo de 

aceitação menores as exigências sobre a precisão do sistema de rastreamento, aspecto que 

implica em alta tecnologia de seguimento e consequentemente, custos mais elevados.  
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Ao longo da evolução da tecnologia tem sido possível identificar alguns requerimentos 

para os sistemas ópticos no interior dos módulos FV com concentração, estabelecendo-se 

alguns aspectos importantes que esses tipos de dispositivos precisavam atender para 

incrementar a eficiência e produção de energia. Tais como: 

 Alcançar uma alta eficiência ótica e índices de concentração. 

 Apresentar adequação para produção em massa, com baixo custo. 

 Minimizar a necessidade de uma elevada precisão dos sistemas de rastreamento. 

 Compacidade, baixo peso e a adequação para utilização em módulos. 

 Durabilidade. 

 

Desde a perspectiva da utilização de sistemas ópticos é possível agrupar os sistemas 

HCPV existentes comercialmente em duas abordagens gerais (GOMBERT et al., 2010): 

 Sistemas com um arranjo concentrador-célula de pequeno e médio porte dispostos numa 

matriz que utiliza refrigeração passiva. 

 Sistemas que utilizam concentradores ópticos de grande porte e um módulo receptor 

central que deve ser refrigerado ativamente. 

 

Atualmente, no mercado CPV, a topologia mais amplamente utilizada nos sistemas 

comerciais com concentração são os módulos com refrigeração passiva. WU e colaboradores 

no ano 2012 apresentaram a caracterização do funcionamento das lentes de Fresnel utilizadas 

em diferentes níveis de concentração e os efeitos sobre a eficiência das células em função do 

incremento da temperatura (WU et al., 2012).  

Os dispositivos ópticos presentes na maioria dos sistemas CPV utilizam os princípios 

da refração, reflexão ou uma combinação dos dois para conseguir concentrar a luz solar.  

Como exemplo de sistemas ópticos que tem conseguido atingir a maior parte dos 

requerimentos necessários para um concentrador CPV pode ser citado o concentrador RXI 

(MIÑANO et al., 1995), mostrado na Figura 19, o qual utiliza os princípios de refração (R), 

reflexão (X) e reflexão interna total (I), para captar e concentrar (aprox. 300 sóis), com 

excelente desempenho e ângulo de aceitação (de aprox. 5°) da luz solar incidente. Outro 

exemplo da combinação de sistemas ópticos utilizando lentes e espelhos o qual tem reportado 

uma eficiência óptica aproximada de 91% e um fator de concentração de 700x nos testes 

realizados em laboratório foi apresentado pela Universidade de Taiwan (LEE e LIN, 2012). 
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Figura 19 - Concentrador de 1000X RXI desenvolvido por Miñano et al., na Universidade 

Politécnica de Madrid em 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MIÑANO et al. (1995),  LEUTZ e SUSUKI (2001) 

 

Existem registros na literatura de pesquisas e desenvolvimentos que buscam a 

viabilidade econômica dos sistemas utilizando concentradores de disco parabólico com fator de 

concentração de 411,8 sóis, onde tem sido possível chegar a produzir energia a cerca de USD$ 

1,93/Wp (TAN et al., 2014). Outros estudos abordam módulos HCPV com foco na eficiência 

e na tolerância ótica do sistema seguimento. SHANKS et al. (2014) apresentam eficiências 

óticas na ordem de 85% com um fator de concentração de 500 sóis atingindo uma eficiência 

acima de 55% na presença de erros no seguimento na ordem de ±1,5° (SHANKS et al., 2014). 

Esse é um avanço muito importante tendo em conta que a maioria dos sistemas com alta 

concentração exige uma precisão no seguimento solar da ordem de 0,1° a 0,6°. Outro exemplo 

encontrado na literatura apresenta um sistema com refletores coplanares, com um fator de 

concentração de 180 sóis e um receptor central equipado com células de tripla-junção atingindo 

uma eficiência total do sistema cerca de 34.18% (SIAW et al., 2014). 

Propostas de novos métodos de fabricação de lentes de Fresnel onde são alcançadas 

melhorias no desempenho óptico, uniformidade na distribuição da irradiância sobre a superfície 

da célula e melhores ângulos de tolerância aplicáveis mantendo os processos de fabricação 

atuais sem incorrer em custos adicionais são apresentadas por Benítez et al. (2010) (BENÍTEZ 

et al., 2010). 

Vários esforços impulsaram o desenvolvimento dos sistemas ópticos secundários com 

os objetivos diretos de aumentar a abertura angular da célula (possibilitando reduzir as 

demandas na precisão do sistema de rastreamento), fornecer uniformidade na distribuição da 

luz incidente sobre a superfície da célula e obter uma eficiência ótica elevada. Existem 

diferentes tipos de óticas secundárias que oferecem diferentes abordagens no objetivo de 

melhorar a coleta de energia nos sistemas CPV. Estudos sobre a eficiência ótica, ângulo de 
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aceitação e distribuição da irradiância sobre a superfície das células com várias configurações  

ópticas secundárias foram realizados por colaboradores da Universidade Politécnica de Madrid 

(VICTORIA et al., 2009, 2013). 

 KHAMOOSHI et al. (2014) apresentam uma extensiva revisão da literatura sobre 

dispositivos ópticos de concentração. Além de uma classificação dos sistemas ópticos de 

concentração fotovoltaica é apresentada uma análise das vantagens, desvantagens e custos dos 

sistemas ópticos na atualidade. O leitor interessado em aprofundar-se nos tipos de dispositivos 

ópticos e nas diferentes configurações utilizadas no mercado pode encontrar informações 

amplamente disponíveis na literatura sobre o tema (KHAMOOSHI et al., 2014; LUQUE, 2011; 

MUHAMMAD-SUKKI et al., 2010 e XIE et al., 2011). 

 

2.3.3 Sistemas Auxiliares e conexão à rede 

 

 O Sistema de Suporte Auxiliar (SSA) está composto pela estrutura de suporte, rastreador 

(tracker) e sistema de controle do mesmo, as conexões elétricas, os sistemas de proteção e os 

conversores de potência. De um modo geral, o SSA dos sistemas fotovoltaicos convencionais 

e dos sistemas fotovoltaicos de alta concentração é essencialmente o mesmo, sendo a diferença 

mais marcante a utilização do rastreador solar no sistema HCPV. A necessidade de acompanhar 

o movimento aparente do sol deste tipo de gerador, imprime a utilização de sistemas de 

seguimento robustos e precisos, os quais incrementam os custos de manutenção em função do 

desgaste das peças mecânicas envolvidas no processo. 

Nessa seção serão tratadas as características dos sistemas de rastreamento. O restante 

dos componentes do sistema de suporte auxiliar é equivalente aos utilizados nas tecnologias 

convencionais, entretanto, uma subseção é também dedicada à unidade de condicionamento de 

potência e conexão com a rede devido à sua importância. 

 

2.3.3.1 Sistema de Seguimento 

 

Os sistemas fotovoltaicos com concentração podem apresentar ou não a exigência de 

rastreamento em função do nível de concentração (baixo, médio ou alto). Dessa forma os 

sistemas podem ser estáticos, com concentração em um eixo ou em dois eixos. 

Os sistemas estáticos são, de um modo geral, desenhados para baixos índices de 

concentração (2 a 12 sóis) utilizando usualmente sistemas ópticos sem formação de imagem. A 

maioria das aplicações desse tipo de sistemas possui uma geometria cilíndrica (linear), como 
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por exemplo, o Concentrador Parabólico Composto CPC ou concentradores com reflexão total 

interna. Esse tipo de sistema tem o atrativo de uma instalação relativamente simples e a 

vantagem de evitar partes móveis para o seguimento do sol. Infelizmente os protótipos 

comerciais desses sistemas não têm conseguido ser implementados em escala industrial pois a 

elevada complexidade e os altos custos envolvidos na introdução dos dispositivos ópticos não 

são compensados pelo aumento na produção de energia (LUQUE e HEGEDUS, 2011). Um 

exemplo de um concentrador estático é apresentado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Exemplo de um sistema com concentrador estático. 

 

O sistema apresentado utiliza uma célula bifacial disposta transversalmente num concentrador CPC na presença 

de um líquido dielétrico o qual resfria a célula e amplia os níveis de concentração do sistema.  

Fonte: Adaptado de LUQUE e HEGEDUS (2011). 

 

Os sistemas com seguimento em um eixo são usualmente utilizados para aplicações com 

baixo índice de concentração utilizando principalmente espelhos ou em algumas configurações 

de lentes com foco linear com limitações sobre o ângulo solar. Existem basicamente dois tipos 

de rotação: rotação horizontal ou rotação no ângulo polar. Esses tipos de seguidores solares 

fornecem simplicidade na instalação, facilidade na manutenção e baixo perfil em função da 

velocidade do vento. Na Figura 21 podem ser visualizados exemplos desse tipo de seguidores. 
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Figura 21 - Diferentes abordagens dos sistemas de seguimento em um eixo. 

 

Na figura podem visualizar-se dois tipos de sistemas de seguimento num eixo com (a) rotação no eixo horizontal 

e (b) com rotação no eixo polar.  Fonte: Adaptado de LUQUE e HEGEDUS, 2011. 

 

No caso dos sistemas HCPV é exclusivamente requerida a utilização de rastreadores 

solares em dois eixos, por causa da necessidade de altos níveis de concentração. Nesse caso há 

seletividade dos sistemas ópticos utilizados, os quais aproveitam só uma porção do recurso 

solar incidente (DNI), sendo necessário manter a superfície dos módulos sempre 

perpendiculares aos raios do sol. Esse tipo de sistema é posicionado usualmente em diversos 

suportes e estruturas que facilitam o acompanhamento do sol. Os sistemas comumente 

utilizados são:  

 

 Sistemas de seguimento em pedestais. 

 Sistemas de seguimento em estruturas com giro. 

 Sistemas de mesa giratória 

 

Os sistemas de seguimento em pedestais permitem acomodar os módulos em uma 

estrutura móvel sobre um pedestal, Figura 22(a). O seguimento é feito utilizando braços 

mecânicos ou engrenagens acionadas por motores e uma caixa de redução. A estrutura com os 

módulos pode ser movimentada em torno de eixos nos sentidos norte-sul, leste-oeste ou em 

elevação e azimute. Esse tipo de estrutura apresenta uma certa complexidade na instalação e 

manutenção devido à altura da estrutura de instalação dos módulos, dificultando o acesso aos 

mesmos, entretanto, fornece uma certa facilidade para o alinhamento durante a instalação. Outra 

desvantagem é a de que a precisão do sistema de seguimento pode ser afetada pela carga 

adicional do vento, sendo requeridos sistemas mecânicos robustos. 
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Os sistemas de seguimento em dois eixos dispostos em estruturas com giro têm a 

vantagem de serem menos afetados pelo vento, mas precisam de mais rolamentos, ligações e 

nivelamento das estruturas de suporte para alinhar os módulos. O eixo de rotação é usualmente 

orientado na direção norte-sul minimizando os efeitos de sombreamento dos módulos 

adjacentes, Figura 22(b).  

Os sistemas de mesa giratória, Figura 22(c), oferecem uma configuração com menos 

carga em função do vento, utilizam estruturas, suportes e motores menores, mas representam 

um cenário de instalação mais complexo. 

 

  

Na figura são apresentados exemplos de sistemas com seguimento em dois eixos (a) tipo pedestal, (b) tipo 

estrutura com giro e (c) tipo mesa giratória. Fonte: Adaptado de LUQUE e HEGEDUS (2011). 

 

Existem basicamente duas abordagens utilizadas nos sistemas de controle dos 

dispositivos de seguimento:  

 

 Sistemas em malha aberta. Esse tipo de controle utiliza equações que permitem 

acompanhar os movimentos do sol e da terra. Esse método necessita equipamentos 

computacionais com um relógio interno e um sistema de posicionamento de alta 

precisão. Os sistemas em malha aberta requerem um ponto de referência para iniciar sua 

operação e um processo de calibração para uma maior confiabilidade. São 

Figura 22 - Exemplos das diferentes abordagens nos sistemas de seguimento em dois eixos. 
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especialmente recomendados para os sistemas com concentração devido a que não são 

afetados por nuvens ou níveis de irradiância. 

 

 Sistemas em malha fechada. Essa abordagem de controle está baseada no sensoriamento 

direto do sol. Ela permite uma retroalimentação constante da posição do sol, mas é 

altamente sensível à nebulosidade, requerendo também um dispositivo de retorno 

automático para orientar-se em direção ao leste no início do dia.  

 

Os rastreadores solares de alta precisão utilizam normalmente os dois tipos de controle 

independentemente do tamanho do sistema. 

 

2.3.3.2 Unidade condicionadora de potência e conexão com a rede 

 

Uma das características principais dos sistemas fotovoltaicos está na possibilidade de 

suprir as necessidades de energia no local onde existe a demanda, esse é o conceito básico 

associado à geração distribuída. Uma das configurações mais difundidas hoje em dia das 

tecnologias fotovoltaicas são os sistemas conectados à rede, onde a energia gerada pelos 

módulos fotovoltaicos tem a possibilidade de ser exportada para a rede elétrica convencional 

através da utilização de um inversor. Os inversores são os dispositivos encarregados de fazer a 

conversão da potência gerada em corrente continua pelo arranjo fotovoltaico, em corrente 

alternada que pode ser injetada na rede elétrica. 

As características mais relevantes dos inversores modernos são sua alta eficiência na 

conversão de potência, o Sistema de Seguimento do Ponto de Máxima Potência (SPMP), os 

sistemas de proteção contra ilhamento, medição de diversos parâmetros elétricos da rede e as 

medidas de segurança para desconexão em situações onde os parâmetros de operação da rede 

estejam fora das condições normais, entre outras funcionalidades. 

No interior dos inversores podem ser identificados o sistema de potência, o sistema de 

controle e a etapa de filtragem. O sistema de potência está composto, principalmente, por 

dispositivos semicondutores de diferentes tecnologias de fabricação como os tirístores (SCR e 

GTO) e transistores (MOSFET e IGBT) que são utilizados para realizar o chaveamento interno 

da potência de entrada.  

O sistema de controle é composto pelos dispositivos eletrônicos encarregados de medir, 

analisar, processar sinais e ajustar os parâmetros de operação do inversor de acordo com os 

requerimentos.  
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Devido ao chaveamento do sistema de potência e para evitar a injeção de distúrbios na 

rede elétrica, no inversor são utilizados filtros, baseados na utilização de indutores e 

capacitores, os quais minimizam a distorção harmônica na saída do dispositivo. 

Existem diversas configurações de inversores utilizados em conjunto com sistemas 

fotovoltaicos. Os inversores podem ser classificados como: 

 

 Micro inversores integrados em módulos. Usualmente operam na faixa de 50 a 400 W 

utilizados em sistemas fotovoltaicos de pequeno porte. 

 Inversores String. Operam tipicamente na faixa entre 0,4 e 2 kW característico de 

soluções instaladas em telhados com painéis conectados em um único arranjo. 

 Inversores multi-string. São encontrados em sistemas com uma capacidade típica entre 

1.5 e 6 kW. 

 Inversores centrais. Podem ser encontrados nas faixas entre 6 kW e acima de 1000 kW, 

característicos de grandes sistemas em telhados e centrais de pequeno e grande porte. A 

característica principal desse tipo de inversor está no seu desenho modular, o que 

permite a adaptação e futuras ampliações de capacidade de acordo com os 

requerimentos finais. 

 

Os inversores podem ser classificados, também, pelo tipo de comutação utilizado: em 

autocomutados ou comutados pela rede. A maioria dos inversores modernos são 

autocomutados, ou seja, têm a capacidade de operar como fontes de tensão ou corrente em 

aplicações fotovoltaicas isoladas ou conectadas à rede por terem a capacidade de sincronizar a 

forma de onda de saída com a da rede. Já os inversores comutados pela rede só conseguem 

sincronizar sua forma de onda de saída através da ligação com a rede elétrica.  

Uma outra classificação, relacionada ao incremento da eficiência de conversão nos 

inversores modernos, está na utilização ou não de um transformador como fonte de isolação 

galvânica entre a parte CC e CA do inversor. Os transformadores são tipicamente utilizados 

seja em alta frequência na entrada do SPMP ou em baixa frequência na saída do inversor. Na 

maioria dos casos, dependendo do tamanho e tipo de instalação fotovoltaica, os inversores sem 

transformador são mais utilizados devido ao seu menor preço, tamanho e peso. 

O leitor interessado em se aprofundar sobre as características, topologias, princípios de 

operação e avanços na estrutura interna de inversores, pode encontrar essas informações em 

TEODORESCU, LISERRE e RODRÍGUEZ (2011).  
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No caso exclusivo dos inversores utilizados em sistemas fotovoltaicos, HASSAINE et 

al. (2014) realizaram uma revisão detalhada sobre a relação entre a eficiência de conversão e a 

estratégia de controle interna utilizada em diferentes topologias de inversores (HASSAINE et 

al., 2014). 

 

 

 Avaliação do comportamento operacional de sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede - sistemas convencionais e com concentração 

 

Com o incremento das instalações fotovoltaicas conectadas à rede elétrica convencional 

nas últimas décadas, tem-se incrementado, também, a preocupação por detectar e quantificar 

os efeitos que a geração distribuída tem sobre os sistemas elétricos, permitindo o planejamento 

da rede elétrica para uma integração adequada com as fontes de geração distribuída, garantindo 

assim a qualidade na prestação do serviço.  

A principal característica que tem a geração fotovoltaica distribuída, no princípio de 

operação dos inversores, que quando integrados em grande escala nas redes de distribuição 

elétrica, tem o potencial de gerar desequilíbrios ou mudanças nos parâmetros de operação da 

rede em função do tipo de rede elétrica, da localização e da capacidade instalada.  

Embora, sejam reconhecidos os benefícios que a integração dos sistemas fotovoltaicos 

distribuídos têm em curto e médio prazo tais como: redução nos custos de transporte e perdas 

de distribuição da eletricidade; melhoras na qualidade e continuidade do serviço em horários 

de pico e redução dos impactos ambientais na geração de energia, também são descritos vários 

fatores que podem afetar a expansão dos sistemas fotovoltaicos interligados à rede dependendo 

do nível de inserção nas redes elétricas (KADIR et al., 2014; CAAMAÑO-MARTÍN et al., 

2008; ELNOZAHY e SALAMA, 2013; ELTAWIL e ZHAO, 2010), tais como:  

 

 Variações de tensão e frequência  

 Injeção de harmônicos 

 Injeção de níveis de tensão CC  

 Ilhamento acidental 

 Fluxo reverso de energia 

 Aumento dos requerimentos de potência reativa 

 Interferência eletromagnética 
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No caso particular de países industrializados, como a União Europeia e os Estados 

Unidos, a redução dos custos dos módulos e os incentivos ficais têm favorecido a instalação de 

sistemas fotovoltaicos aumentando significativamente o índice de penetração de sistemas 

fotovoltaicos interligados tanto em redes urbanas como rurais. Nesses países, as experiências 

práticas têm fornecido informações relevantes sobre os fatores acima mencionados, permitindo 

avaliar e agir com os requerimentos para manter a segurança e possibilidades de crescimento 

do setor fotovoltaico.  

Na literatura, é possível identificar que a intensidade do impacto dos sistemas 

distribuídos mencionados varia de acordo com o dimensionamento do sistema, localização e 

nível de inserção na rede. De acordo com o anterior, serão resumidos os impactos da geração 

fotovoltaica distribuída diferenciando-os pelo tipo de instalação FV, em sistemas de grande 

porte (segundo a norma IEEE 929-2000 sistemas com uma capacidade acima de 500 MW) e 

em sistemas de médio (entre 10 kW e 50 kW) e pequeno porte (menores a 10 kW). 

De um modo geral, no caso de grandes sistemas fotovoltaicos, existem benefícios da 

instalação desses sistemas nas redes de distribuição, gerando uma diminuição da demanda de 

potência ativa do alimentador da rede, melhorando o perfil da tensão fornecida pelo sistema de 

distribuição. Também pode diminuir as perdas do alimentador em função de um 

dimensionamento otimizado (ELNOZAHY e SALAMA, 2013).  

Não obstante, sem um planejamento da rede, o principal efeito da geração distribuída 

está na variabilidade do recurso solar em dependência dos fatores climáticos. Os efeitos de 

sombreamento parciais por nuvens podem ocasionar rápidas variações sobre a produção de 

energia, gerando também fortes variações na frequência de operação, variações na tensão e o 

chaveamento de bancos de capacitores facilitando a ocorrência de Flickers.  

No caso dos sistemas de médio e pequeno porte, dependendo do nível de inserção, os 

dois principais efeitos sobre as redes de distribuição são as variações de tensão e a distorção 

harmônica (KADIR et al., 2014). No caso das variações de tensão existe uma relação com o 

incremento nos níveis de tensão na rede de baixa tensão acima dos níveis aceitáveis em função 

do incremento na penetração dos sistemas FV, sobretudo em situações de máxima geração e 

baixa demanda, criando possíveis problemas de fluxo reverso de energia.  

No caso das distorções harmônicas, são necessários estudos mais específicos que 

permitam determinar o verdadeiro impacto da geração fotovoltaica distribuída na rede elétrica 

(ELTAWIL e ZHAO, 2010). Existem resultados conflitantes na literatura que indicam que 

conforme aumenta o índice de penetração nas redes de distribuição, a operação conjunta de 
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inversores pode incrementar a presença da distorção harmônica fora dos níveis  aceitáveis 

(ELNOZAHY e SALAMA, 2013; SHAFIULLAH et al., 2014). Outros indicam que a distorção 

harmônica injetada pela operação da geração fotovoltaica distribuída não tem uma contribuição 

significativa sobre os parâmetros da rede, devido às melhoras nos esquemas de controle e 

modos de operação incluídos nos inversores mais modernos (CAAMAÑO-MARTÍN et al., 

2008; ELTAWIL e ZHAO, 2010; GONZÁLEZ et al., 2011). Em resumo, o fator mais relevante 

relacionado com os efeitos negativos da geração distribuída é o aumento na quantidade de 

sistemas interligados na mesma rede de distribuição. 

No Brasil, apesar de não existir uma expressiva capacidade instalada de sistemas 

fotovoltaicos distribuídos interligados à rede, alguns trabalhos têm sido desenvolvidos com o 

intuito de avaliar o comportamento operacional desses sistemas, Macêdo e Zilles (2005) 

analisaram um sistema convencional com módulos de Silício cristalino e potência de 6,3 kWp 

instalado no edifício da administração do Instituto de Engenharia Elétrica da USP. Foi 

verificado que os níveis de tensão da rede aumentaram devido à ligação do sistema, dentro dos 

parâmetros ideais de operação em condições de mínima demanda. Outro resultado interessante 

do estudo está relacionado com os níveis de distorção harmônica no ponto de conexão, os quais 

atingiram o mínimo valor registrado quando o fator de carregamento dos inversores foi superior 

a 50% da potência nominal do arranjo (MACÊDO e ZILLES, 2005).  

RAMPINELLI e KRENZINGER (2011) testaram inversores de pequeno porte, 

comercialmente disponíveis, de vários modelos e fabricantes com o intuito de avaliar seu 

desempenho e os valores dos distúrbios gerados sobre a rede elétrica. Foi encontrado que em 

condições normais de carregamento dos inversores (acima de 10% do valor nominal do 

inversor), os níveis de distorção harmônica mantiveram-se dentro dos limites estabelecidos 

pelas normas técnicas. Em potências de carregamento próximas a 10% do valor nominal do 

inversor os índices de THC de corrente nos diversos tipos de inversores testados aumentaram 

(RAMPINELLI e KRENZINGER, 2011). 

Uma extensiva análise do impacto da distorção harmônica nas redes residenciais 

brasileiras foi desenvolvida pela Universidade de Campinas, onde são avaliados diferentes 

cenários regulatórios, técnicos e de alta penetração de sistemas fotovoltaicos interligados nas 

redes de baixa tensão e os impactos sobre os consumidores finais. O resultado do estudo 

permitiu estabelecer o pior cenário de operação da rede desde o ponto de vista da distorção 

harmônica: Uma rede operando em baixas condições de carregamento, a interligação de 

arranjos FV operando com fator de potência capacitivo, interligados num alimentador com um 

baixo nível de curto circuito (TORQUATO, TRINDADE & FREITAS, 2014). 



59 

 

As normativas tais como a #482- 2012, a chamada #13 da ANEEL e os leilões de energia 

relacionados com fontes renováveis nos últimos anos, tem motivado a instalação e o acesso dos 

sistemas fotovoltaicos distribuídos de micro e mini-geração às redes de distribuição elétrica das 

diferentes concessionárias no nível nacional. Com a liberação das possibilidades de acesso, 

incrementou-se, também, a necessidade de avaliar até que ponto a infraestrutura atual pode 

suportar um aumento iminente no número de conexões nos próximos anos. Uma das 

preocupações está relacionada com falta de normativas de acordo com a realidade da rede 

nacional que permita padronizar os requerimentos de conexão dos sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede elétrica no Brasil. 

Um exemplo dessa situação tem sido descrito num estudo realizado para determinar, o 

impacto da geração de potência reativa causada pela instalação dos sistemas FV na rede elétrica 

e as cobranças adicionais das concessionárias pela injeção de reativos na rede elétrica. Situação 

que pode gerar um efeito desfavorável no crescimento do setor, sobretudo em instalações 

industriais. O resultado mais claro do estudo mostra a necessidade de adaptar as normativas 

atuais permitindo superar barreiras técnicas e econômicas que facilitem aproveitar as vantagens 

dos Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR) (PINTO e ZILLES, 2014). 

Além do impacto sobre a rede elétrica, a maior preocupação da indústria está focada na 

determinação do desempenho das diversas tecnologias fotovoltaicas em diferentes condições 

de operação. Nesse aspecto, as tecnologias convencionais do Silício têm comprovado sua 

capacidade de operação em diversas condições ao redor do mundo. As tecnologias com 

concentração apresentam-se em desvantagem devido à pouca disponibilidade de informações 

referentes ao desempenho dessa tecnologia em condições reais de operação. 

Embora seja comum encontrar resultados, publicados na literatura, da elevada eficiência 

das células fotovoltaicas de multijunção (GREEN et al., 2015), existem poucos resultados 

publicados sobre a eficiência dos módulos e, principalmente dos sistemas HCPV instalados em 

campo. A importância dessas informações pode ser explicada com um exemplo simples: uma 

célula de alta tecnologia e elevada eficiência, acima de 40% (célula MJ), instalada em um 

módulo com sistema óptico ineficiente ou com um sistema de rastreamento com baixa precisão, 

provavelmente irá operar com uma eficiência menor que um sistema convencional fixo, com 

módulos de Silício, e consequentemente, será inviável economicamente. Esse diagnóstico é só 

possível através de uma análise de desempenho do sistema. 

HASHIMOTO et al. (2012), mostraram que a energia gerada por módulos CPV em 

kWh/kWp varia de acordo com as características climáticas do local de instalação ao longo do 

ano. Uma comparação realizada entre sistemas CPV instalados no Japão (Okayama) e nos 
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Estados Unidos (Aurora - Texas) com sistemas planos/fixos, instalados nas mesmas 

localidades, mostrou que o sistema CPV instalado nos EUA gera mais energia (kWh/kWp) que 

o sistema plano, durante a maior parte do ano. Já o sistema CPV instalado no Japão gera menos 

energia que o sistema convencional ao longo de todo o ano. Os autores identificaram os fatores 

responsáveis por esse comportamento como sendo: a temperatura de operação, as 

características espectrais da irradiância, o acúmulo de poeira, além de outros fatores como o 

alinhamento do rastreador. Valores de eficiência dos sistemas não são fornecidos 

(HASHIMOTO et al., 2012). No entanto, os autores avaliaram o coeficiente desempenho 

(Performance ratio – PR) desses sistemas e obtiveram um resultado variando entre 82 e 95% 

para o sistema CPV e entre 77 e 95% para o sistema plano fixo. O valor de irradiância tomado 

como base para a condição padrão em ambos casos foi de 1000 W/m².  

Alguns trabalhos desenvolvidos pelo ISFOC (Instituto de Sistemas Fotovoltaicos com 

Concentração), na Espanha, relatam experiências com protótipos de plantas conectadas à rede 

de diferentes fabricantes de sistemas HCPV (MARTÍNEZ et al., 2012; RUBIO et al., 2009, 

2011; SÁNCHEZ et al., 2010). Sistemas de diferentes fabricantes, apresentando concentrações 

entre 476 e 1090 sóis, foram testados por um período de 3 anos com o objetivo de avaliar os 

valores de eficiência na conversão de energia e identificar os principais fatores que impactam 

sobre a geração. Como resultado foram desenvolvidos vários procedimentos de caracterização 

de células, módulos e o comportamento espectral dos sistemas em função do recurso solar 

(DOMÍNGUEZ, ANTÓN & SALA, 2010; RIVERA et al., 2013; RODRIGO et al., 2013). Foi 

realizada também uma avaliação do desempenho de geradores HCPV com eficiência máxima 

variando entre 24 e 29%, identificando os índices de geração de energia, desempenho, testes de 

degradação, além da identificação de problemas relacionados à manutenção dos sistemas 

(RUBIO et al., 2011). 

Dos sistemas HCPV comercialmente disponíveis atualmente, aqueles com concentração 

superior a 1000 sóis apresentam-se como uma tecnologia mais recente. Existem poucos 

fabricantes trabalhando nesse nível de concentração, entre eles a Emcore que produz módulos 

com um nível de concentração de 1090 sóis e uma eficiência por módulo de 27% em condições 

CSTC. Embora tenham sido reportados por GERSTMAIER (2015) valores de PR de sistemas 

com alta concentração, não foram encontradas informações sobre as eficiências dos módulos e 

geradores operando em condições reais (GERSTMAIER et al., 2015).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente capítulo apresenta uma descrição dos componentes do sistema HCPV FAE- 

DEN-UFPE, do sistema de aquisição de dados e a metodologia de medição, coleta e análise dos 

dados obtidos com o intuito de caracterizar o comportamento do sistema fotovoltaico HCPV da 

UFPE em condições reais de operação. 

 

 Sistema HCPV FAE-DEN-UFPE 

 

 O sistema HCPV FAE-DEN-UFPE, como foi mencionado anteriormente, está 

composto, principalmente, por um arranjo de módulos de alta concentração interconectados 

eletricamente e um Sistema de Suporte Auxiliar (SSA). Tanto os módulos quanto o SSA são 

sistemas proprietários integrados pelo mesmo fornecedor. O sistema tem uma capacidade 

nominal instalada de 10,9 kWp, com módulos dispostos sobre uma estrutura móvel integrada 

com um sistema de seguimento solar, um condicionador de potência, uma UPS (UPS - 

Uninterrupted Power Source) de suporte para o sistema de seguimento e um quadro elétrico 

onde encontram-se interconectados os dispositivos de proteção elétrica e o sistema de aquisição 

de dados. A Figura 23 mostra um diagrama geral dos componentes do sistema HCPV. 

 

Figura 23 - Diagrama esquemático geral do sistema HCPV FAE-UFPE. 

 

Fonte: Adaptado da Documentação do Fabricante. 
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3.1.1 Células e módulos fotovoltaicos do sistema 

 

Cada um dos módulos entregues pelo fabricante está formado por um conjunto de 

células fotovoltaicas, seus elementos de concentração (sistema óptico primário e sistema óptico 

secundário) e os componentes da carcaça. No interior de cada módulo, encontram-se 

interconectadas 42 células fotovoltaicas de tripla-junção 1,86 eV InGaP / 1,40 eV InGaAs / 

0,67 Ge. As subcélulas são dispostas monoliticamente sobre o substrato de germânio (célula de 

base). As subcélulas têm energias de gap otimizadas para a operação a 1000 sóis, 25°C sob o 

espectro de referência AM 1,5 D. As células têm uma área de 30 mm². A razão de concentração 

do módulo, especificada pelo fabricante, é da ordem de 1000 sóis. Na Tabela 2 são apresentados 

os parâmetros típicos de operação das células utilizadas no interior dos módulos nas condições 

descritas anteriormente. Cada célula está disposta sobre uma superfície cerâmica junto com os 

terminais de conexão e o diodo de Bypass. A Figura 24 mostra uma célula fora do módulo 

fotovoltaico. 

 

Tabela 2 - Parâmetros de operação das células de tripla-junção nas condições STC utilizadas no 

sistema HCPV FAE-DEN-UFPE. 

PARÂMETROS VALOR (a 100W/cm²) 

Eficiência (%) 39 

Isc (A) 4,4 

Imp (A) 4,3 

Voc (V) 3,2 

Vmp (V) 2,8 

Fonte: Adaptado da documentação do fabricante. 

 

Figura 24 - Identificação das partes de uma célula de tripla-junção do sistema fora do módulo. 

 

Nota: Os detalhes do número de série e de identificação do produto foram retirados da figura (parte branca). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O gerador fotovoltaico está composto por 30 módulos, cada um deles com potência 

nominal de 365 Wp em condições CSTC, somando uma potência total de 10,95 kWp. Nas 

mesmas condições (CSTC) a eficiência máxima de conversão dos módulos, reportada pelo 

fabricante, é de 29%. Cada módulo completo tem um peso de aproximadamente 40 Kg e uma 

área de 1,269 m². A alta concentração é alcançada devido à utilização de lentes de Fresnel 

instaladas na área de abertura do módulo, associada a uma ótica secundária acoplada na célula. 

O dispositivo óptico secundário permite um ângulo de aceitação das células da ordem de 1,2°.  

Os parâmetros elétricos característicos do módulo utilizado em condições padrão de 

teste (CSTC) são apresentados na Tabela 3. A Figura 25 apresenta a superfície dos módulos 

instalados no sistema e a disposição do sistema óptico primário (lentes de Fresnel). 

 

Tabela 3 - Parâmetros de operação dos módulos HCPV nas condições CSTC. (DNI a 1000W/m²) 

PARÂMETROS VALOR  

Potência Máxima (W) 365 

Eficiência (%)  29 

Vmpp (V) 117 

Impp (A) 3,12 

Voc (V) 131 

Isc (A) 3,39 

Fonte: Adaptado da documentação do fabricante 

 

Figura 25 - Disposição dos módulos sobre a estrutura de seguimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.1.2 Sistema de Suporte Auxiliar 

 

Como foi mencionado anteriormente, o SSA está composto pelo sistema de seguimento, 

a estrutura de suporte dos módulos, as conexões elétricas, sensores, equipamentos de controle, 

sistemas de aquisição de dados e inversor. Esses subsistemas podem ser agrupados em dois 

tipos principais: sistemas de controle e sistemas de potência. Nos sistemas de controle 

destacam-se o sistema de rastreamento e o sistema de aquisição de dados e monitoramento. 

O sistema de rastreamento dispõe de dois motores em arranjos individuais, onde cada 

um tem um sistema de transmissão de força, permitindo movimentar o peso considerável do 

gerador. O rastreador (tracker) encontra-se acoplado sobre uma estrutura móvel que desloca a 

superfície dos módulos de forma a acompanhar o movimento aparente do sol em dois eixos de 

rotação (azimute e elevação). Esse sistema de rastreamento foi projetado para suportar, no 

máximo, 2000 Kg, possui um baixo consumo de energia (aproximadamente 0,8 kWh/dia) e alta 

precisão no seguimento solar (aproximadamente 0,1°). A Figura 26 mostra a caixa de controle 

do tracker sobre a estrutura de suporte. É possível identificar também, os motores de azimute e 

elevação e o sistema de controle. 

O sistema de aquisição de dados será descrito na seção seguinte onde são apresentadas 

as variáveis de medição. 

 

Figura 26 - Disposição do sistema de seguimento e controle na estrutura do sistema. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O sistema de potência está composto pelas conexões elétricas, os dispositivos de 

proteção (relês, disjuntores, DPS, fusíveis, etc.), pela UPS e o inversor, sendo esse último o 

coração dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede.  

Os inversores (conversores CC/CA) são responsáveis por adequar as características da 

energia disponibilizada pelos módulos fotovoltaicos (CC) aos padrões da rede (CA), bem como 

monitorar a geração de energia. Pelo fato da potência nominal do gerador fotovoltaico ser 

raramente atingida, principalmente em locais de clima tropical (temperaturas elevadas), é 

comum subdimensionar o inversor para que o mesmo possa operar mais tempo em uma região 

de maior eficiência de conversão. Dessa forma, é usual definir o fator de dimensionamento de 

inversores (FDI) como um parâmetro que representa a relação entre a capacidade do inversor e 

a potência nominal do gerador fotovoltaico. O inversor utilizado no sistema HCPV FAE-DEN-

UFPE é o SUNNY TRIPOWER 10000TL, o qual tem uma potência nominal CC de 10,2 kW. 

O FDI do sistema é de 93,1%, o qual atende as necessidades e requerimentos técnicos do local 

de instalação. Os principais parâmetros elétricos característicos do inversor SUNNY 

TRIPOWER 10000TL são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Principais parâmetros elétricos de operação do inversor SMA – Sunny Tripower 

10000TL. 

Parâmetros VALOR  

Potência CC Máxima (W) 10200 

Tensão de entrada mínima/Tensão de entrada inicial (V) 150 / 188 

Gamma de tensão nominal mpp/Tensão nominal de 

entrada (V) 

320-800 / 388 

Corrente máxima de entrada. Entrada A /entrada B 

Eficiência max./Eficiência Europeia (%) 

22 / 11 

98,1 / 97,7 

Potência nominal (W) 

Gama de Tensão nominal CA 

 

Frequência CA/Faixa de operação (Hz) 

10000 

3/N/PE; 220V /380V/160 –

280 

50, 60 / -6.....+5  

Saída de corrente max. (A) 

Fator de potência na potência nominal 

16 

1 

Fonte: SMA (2015) - (Disponível em: http://www.sma-brazil.com/) 

 

 Os inversores são equipamentos com uma eficiência de conversão de energia elevada 

em um largo intervalo de condições de operação. No caso do inversor escolhido, as 
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características fornecidas pelo fabricante são apresentadas na Figura 27, onde se verifica um 

largo platô a partir de uma relação de potências (potência de operação/potência nominal) 

superior a 20%. 

 

Figura 27 - Comportamento da eficiência do inversor em função da tensão de entrada. 

 

Fonte: SMA (2015) – (Disponível em: http://www.sma-brazil.com/). 

 

Os demais componentes e dispositivos elétricos estão interligados no quadro elétrico do 

sistema que se encontra instalado no interior de um pequeno eletrocentro acondicionado 

especificamente para o projeto. No quadro estão dispostos todos os dispositivos de proteção 

tanto em CC quanto em CA; o sistema de aquisição de dados e o sistema de comunicação via 

fibra óptica que permite acessar as informações do sistema remotamente desde uma das salas 

do Departamento de Energia Nuclear da UFPE. Na Figura 28 são visualizados os equipamentos 

dispostos no interior do eletrocentro. 
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Figura 28 - Distribuição dos dispositivos de potência no eletrocentro do sistema. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.2 Descrição dos Instrumentos e Sistema de Medida 

 

Para registrar os dados que permitem estabelecer as características de geração de energia 

elétrica e a sua interação com uma rede de distribuição, os instrumentos utilizados podem ser 

divididos em duas categorias. A primeira está relacionada com os parâmetros ambientais e de 

operação tanto em CC quanto em CA do sistema HCPV. A segunda é formada pelo 

equipamento utilizado para avaliar os parâmetros de operação e qualidade da energia elétrica 

no Ponto de Conexão Comum (PCC) no quadro elétrico do DEN da UFPE. 

 

3.2.1 Sistema de aquisição de dados 

 

O sistema de aquisição de dados está formado por três subsistemas independentes: uma 

estação solarimétrica, o sistema de monitoramento e controle do gerador e um analisador de 

energia conectado do PCC. No caso dos dois últimos as frequências de medição estão 

sincronizadas com médias a cada cinco minutos. Já a estação solarimétrica fornece medidas em 

uma frequência diferente, com médias a cada um minuto. O comportamento do sistema HCPV 

é determinado tanto no que se refere à produção de energia CC e CA e sua relação com 

parâmetros da estação solarimétrica como a DNI, quanto ao fornecimento de energia na rede 

de distribuição integrando o sistema HCPV (qualidade de energia). 
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Os equipamentos utilizados no sistema de aquisição de dados estão classificados 

segundo os tipos de variáveis medidas em: 

 

 Variáveis meteorológicas, as quais têm como finalidade caracterizar a disponibilidade 

do recurso solar (irradiância global, direta e difusa), temperatura ambiente, umidade 

relativa e velocidade do vento. 

 Variáveis de geração de energia, que permitem monitorar o comportamento da produção 

de energia do gerador e do sistema em cada instante da operação. 

 Variáveis de fornecimento de energia, que permitem avaliar os possíveis impactos que 

o sistema HCPV pode gerar sobre os parâmetros de operação na rede de distribuição do 

DEN. Permite também avaliar os parâmetros de fornecimento e consumo da energia 

entregue aos usuários do departamento. A Figura 29 apresenta cada um dos 

subconjuntos de medidas. 

 

Figura 29 - Diagrama em blocos dos subsistemas de aquisição de dados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As variáveis meteorológicas são medidas por um conjunto de equipamentos distribuídos 

na estrutura de seguimento do gerador e em uma estação solarimétrica instalada na área de teste 

do grupo FAE da UFPE, localizada aproximadamente a 200m do local de instalação do 

rastreador (tracker). Os dados da estação permitem complementar as medidas realizadas no 

sistema de controle e monitoramento do gerador, o qual não mede variáveis meteorológicas tais 

como temperatura ambiente. Além disso, as medidas referentes à DNI da Área de Testes do 

Grupo FAE são utilizadas como base de comparação com o pireliômetro instalado no sistema. 

MEDIÇÃO DE PARÂMETROS 
ELÉTRICOS NO PCC

MEDIÇÃO DE CONDIÇÕES 
CLIMATOLOGICAS 

MEDIÇÃO DOS 
PARÂMETROS DE GERAÇÃO 

DE ENERGIA

CAPTURA E 
ARMAZENAMENTO DOS 

DADOS
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Como será relatado posteriormente, em períodos em que houve falhas nas medições da DNI do 

sistema, as medições da estação solarimétrica foram utilizadas. 

As variáveis de geração de energia estão integradas com o sistema de controle e 

monitoramento do gerador através da utilização de um datalogger localizado no interior do 

quadro elétrico do sistema HCPV. No datalogger são registrados e armazenados os dados dos 

sensores do sistema de seguimento do gerador, os parâmetros relacionados às condições 

meteorológicas, os dados de geração em CC e CA, além da temperatura das células. 

As variáveis meteorológicas medidas, considerando-se os sensores da estação e do 

sistema HCPV são: GHI (radiação global horizontal - Global Horizontal Irradiance); GNI 

(radiação global normal - Global Normal Irradiance); DNI (radiação direta normal - Direct 

Normal Irradiance); temperatura ambiente; velocidade e direção do vento e umidade relativa 

do ar.  

No datalogger do sistema HCPV também são armazenadas as temperaturas de duas 

células do gerador, estimadas por meio de medições realizadas na parte inferior de dois módulos 

posicionados no centro e borda do gerador. Os sensores foram posicionados exatamente abaixo 

das células, em uma superfície de alumínio que é parte estrutural dos módulos. Considerou-se 

neste trabalho que a média das temperaturas fornecidas pelos sensores pode representar 

aproximadamente a temperatura média das células do gerador. 

Entre outros parâmetros o próprio inversor fornece ao datalogger do sistema HCPV: os 

dados da geração em CC (corrente) de cada uma das strings na sua entrada; os pares tensão e 

corrente na entrada de cada um dos seguidores do ponto de máxima potência do inversor; a 

tensão e corrente de saída trifásica; a potência instantânea em CA entregue à rede; a frequência 

de operação do inversor; a temperatura de operação e a energia total entregue à rede.  

As variáveis medidas, para determinar os parâmetros elétricos no ponto de conexão 

comum entre a rede de distribuição do DEN e o sistema HCPV, são registradas e armazenadas 

por um analisador de energia da marca RSM, modelo MARH-21, diretamente em cada uma das 

3 fases no quadro elétrico na saída do transformador da subestação do DEN. Os parâmetros 

analisados são: as tensões e correntes trifásicas individuais; a potência instantânea real; aparente 

e reativa para cada uma das fases do sistema; o fator de potência por fase e total; os índices de 

distorção harmônica de tensão e corrente; a frequência de operação da rede máxima e mínima 

para cada intervalo de tempo e os níveis de tensão entre fases. Os dados medidos são registrados 

em médias a cada 5 minutos. 

As variáveis registradas pelo sistema de aquisição de dados, junto com a informação de 

data e hora das medidas, são apresentadas na Tabela 5. Como cada subsistema de medição tem 
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seu próprio sistema de armazenamento interno foi definida uma rotina de captura e 

armazenamento dos dados, centralizando-os num banco de dados único. 

 

Tabela 5 - Variáveis registradas e armazenadas pelo sistema de aquisição de dados. 

TIPO DE 

VARIÁVEL 
VARIÁVEL UNIDADES 

TEMPO 
Dia, mês, ano. 
Hora, minuto, segundo 

aaaa/mm/dd 
hh/mm/ss 

ELÉTRICAS 

Tensão 
Corrente 
Frequência 
Potência Instantânea 
Energia injetada na rede 

V 
A 
Hz 
W 

kWh 

ATMOSFÊRICAS 

GHI* 
GNI¹ 
DNI** 
Temperatura ambiente** 
Temperatura de Operação* 
Velocidade do vento* 
Direção do vento* 
Umidade relativa* 

W/m² 
W/m² 
W/m² 

°C 
°C 
m/s 
° 
% 

PARÂMETROS DE 

OPERAÇÃO DA 

REDE ELÉTRICA 

Potência Ativa Instantânea (W) 
Potência Reativa Instantânea (Q) 
Potência Aparente Instantânea (S) 
Fator de Potência (FP) 
Índice de distorção harmônica de 

tensão (DTT) 
Índice de distorção harmônica de 

corrente (DTI) 

kW 
kVAr 
kVA 
% 
% 
% 

(*) medidas provenientes da estação solarimétrica do Grupo FAE-DEN-UFPE. 

(**) variáveis medidas também pelo sistema HCPV 

(¹) variável medida unicamente pelo sistema HCPV 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2.2. Descrição dos equipamentos utilizados 

 

Cada um dos subsistemas de medição mencionados anteriormente incorpora um 

conjunto de dispositivos diferentes em função das variáveis descritas. A seguir são descritos os 

equipamentos utilizados nas medições. 
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3.2.2.1 Sistema de monitoramento e controle do gerador HCPV 

 

No caso específico da radiação solar, as medidas realizadas no sistema HCPV são:  

 

 Irradiância Global Normal (GNI). A GNI é medida por meio de uma célula de Silício 

monocristalino calibrada, da marca Meteo Control. A célula está fixada à estrutura de 

suporte dos módulos HCPV, mantendo-se perpendicular aos raios solares ao longo do 

período de geração. Na Figura 30 (a) pode ser visualizado o dispositivo e sua localização 

sobre a estrutura de seguimento. 

 

 Irradiância Normal Direta (DNI). A DNI é medida através de um pireliômetro Kipp & 

Zonnen CHP 1 situado também sobre a estrutura de seguimento (Figura 30 (b)). 

 

Figura 30 - Dispositivos de medição (a) da GNI e (b) da DNI fixados sobre a estrutura de 

seguimento solar. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O sistema de controle do tracker conta com um sensor de apontamento e inclinação, e 

com um anemômetro que monitora a velocidade do vento. Embora esses dispositivos estejam 

integrados com o sistema de monitoramento e controle, seus dados não são armazenados, são 

utilizados para o controle em malha aberta do tracker e para o sistema de proteção da estrutura 

respectivamente. No caso da velocidade do vento, o sistema de seguimento posiciona a estrutura 

dos módulos na horizontal para oferecer a menor resistência ao vento caso a medida ultrapasse 

um limiar estabelecido. Os sensores descritos podem ser visualizados na Figura 31. 
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Figura 31 - Sensores de apontamento (esquerda) e velocidade do vento (direita) que fazem parte 

do sistema de controle do tracker. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As variáveis relacionadas com a geração de energia em CC e CA são obtidas, conforme 

mensionado anteriormente, através da comunicação de dados diretamente com o inversor. O 

inversor, modelo Sunny Tripower 10000TL da marca SMA, permite o acesso à sua memória 

interna de operação através do protocolo de comunicação RS485, habilitando o datalogger do 

sistema para obter os registros de cada uma das variáveis de geração e injeção de energia. 

 

3.2.2.2 Estação solarimétrica FAE-UFPE 

 

A estação solarimétrica FAE-UFPE é uma estação solarimétrica tipo A, segundo a 

classificação da nota técnica da ANEEL (2013), configurada com os seguintes equipamentos: 

 

 Um pirheliômetro Kipp & Zonnen CHP 1 para medição da irradiância solar direta e dois 

Piranômetros Kipp & Zonnen CMP 11, destinados à medição da irradiância global 

horizontal e da irradiância solar difusa. Esses dispositivos encontram-se instalados em 

um aparato fabricado, também, pela Kipp & Zonnen, de referência SOLYS II o qual 

dispõe de um suporte para os sensores de global e difusa e de um dispositivo de 

rastreamento sobre o qual estão fixados o pireliômetro e uma esfera de sombreamento. 

A esfera de sombreamento bloqueia a incidência da irradiância proveniente do disco 

solar sobre um piranômetro para realizar a medição da irradiância difusa. 

 

 A temperatura ambiente e a umidade relativa são medidas com um instrumento da 

Campbell Scientific HMP45C-L. No caso da velocidade e direção do vento é utilizado 
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um anemômetro de estado sólido ultrassônico, Windsonic. A Figura 32 mostra os 

equipamentos descritos anteriormente instalados em uma estrutura sobre o teto de uma 

das edificações da área de testes do Grupo FAE-DEN-UFPE. 

 

Figura 32 - Equipamentos instalados na estação solarimétrica FAE-UFPE. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3. Metodologia de Medição 

 

A metodologia aplicada ao trabalho visa caracterizar o comportamento do sistema 

fotovoltaico de alta concentração de 10,95 kWp em condições reais de operação, através de 

uma análise experimental e analítica, buscando avaliar os parâmetros meteorológicos, as 

características operacionais e a eficiência do gerador, do inversor e do sistema como um todo. 

A interação do sistema com a rede elétrica, no tocante à potência injetada, potência consumida 

e qualidade da energia também são analisados.  
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3.3.1 Avaliação dos parâmetros meteorológicos 

 

A avaliação dos diferentes componentes do recurso solar incidente no local de 

instalação do sistema e das condições meteorológicas locais foi realizada utilizando os dados 

medidos pela estação solarimétrica, previamente descrita, e pelos sensores acoplados ao sistema 

HCPV.  

Ao longo do período de operação do sistema foram coletados dados da irradiância 

global, direta e difusa, velocidade do vento, temperatura do ar e umidade relativa. As medições 

iniciaram com a operação do sistema, em abril de 2014, e foram utilizadas para caracterizar o 

recurso solar e as condições meteorológicas do local, através de histogramas, estabelecendo um 

resumo detalhado do comportamento de cada variável.  

As medidas instantâneas de DNI e temperatura das células correspondentes à saída de 

cada fonte de dados (sistema HCPV, Estação solarimétrica) foram processadas para uma 

posterior avaliação da eficiência de geração e do desempenho do sistema. 

No caso específico da irradiância solar foi utilizada a metodologia da Irradiância do Dia 

Médio (IDM) (SALAZAR et al., 2010). Esse procedimento permite obter, além do 

comportamento médio a cada minuo das irradiâncias solar global, direta e difusa ao longo do 

período de medição, o desvio padrão () dessas variáveis. As variáveis são representadas por 

meio de um dia médio para cada mês.  

 

3.3.2 Análise da operação sistema em condições instantâneas 

 

Para a análise do comportamento instantâneo do sistema operando no período de 

medições, foram obtidos 105120 registros correspondentes às médias a cada 5 minutos dos 

parâmetros de operação do sistema, obtendo em cada conjunto de dados, os valores de potência 

CC, potência CA, temperatura das células e recurso solar incidente. Do total das medições, 

foram efetivamente utilizados 78048 registros, descontando do valor total os dias com 

problemas devido às paradas do sistema para diferentes experimentos e desligamentos por falta 

de energia elétrica no departamento.  

Os parâmetros de operação da rede foram medidos com a mesma frequência de 

medição, entretanto, com um tempo menor de medidas (3 meses) devido à disponibilidade do 

analisador de energia. 
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Compilando as informações da DNI e das potências CC e CA fornecidas pelo sistema a 

eficiência do gerador, a eficiência do inversor na conversão CC/CA e eficiência global do 

sistema foram calculadas de acordo com as equações (1), (2) e (3) respectivamente: 

 

𝜂𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝐶𝐶/(𝐷𝑁𝐼 ∗ 𝐴𝑔)   (1) 

𝜂𝑐𝑜𝑛𝑣 =  
𝑃𝐶𝐴

𝑃𝐶𝐶
     (2) 

𝜂𝑠𝑖𝑠𝑡. =  𝑃𝐶𝐴 (𝐷𝑁𝐼 ∗ 𝐴𝑔)⁄    (3) 

 

Onde PCC corresponde à potência gerada em corrente contínua pelo gerador; PCA à 

potência em corrente alternada na saída do inversor e Ag à área do gerador em m². 

Para avaliar o comportamento da potência CC e potência AC essas grandezas foram 

correlacionadas com os valores de irradiância incidente (DNI). Uma curva de regressão linear 

foi utilizada para fornecer uma relação direta entre esses parâmetros. 

 

3.3.2.1 Comparação entre potência gerada pelos módulos em condições operacionais e potência 

fornecida pelo fabricante 

 

Com a finalidade de comparar a potência reportada pelo fabricante e a potência de um 

módulo inserido no arranjo do gerador, operando em condições reais, foi necessário estabelecer 

dois procedimentos. O primeiro consiste em corrigir o valor nominal de potência reportada pelo 

fabricante nas condições CSTC (1000 W/m², 25ºC, AM 1,5D) para a temperatura de operação. 

Para isso foi utilizado o coeficiente de variação da potência com a temperatura fornecido pelo 

fabricante. O segundo consiste em obter o comportamento de um módulo instalado no sistema, 

visto que a potência medida é a de cada entrada MPPT do gerador (arranjo) e não a de um 

módulo individual. Para isso propõe-se neste trabalho o conceito de Comportamento Médio de 

um Módulo (CMM). O CMM tem como finalidade obter os valores operacionais médios de um 

módulo HCPV operando nas duas entradas MPPT do gerador, representadas como dois 

arranjos. 

Os parâmetros do CMM na entrada do inversor são calculados a partir da tensão (Vmp) 

e da corrente (Imp) de cada arranjo interligado no inversor, dividindo-se esses parâmetros pelo 

número de módulos interligados em série e em paralelo respectivamente. A distribuição dos 

módulos em arranjos (conexões em paralelo) e strings (conexões em série) do sistema pode ser 

visualizada na Figura 33. 
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Figura 33 - Distribuição das Strings e arranjos do sistema HCPV FAE-UFPE. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se, na Figura 33, os 30 módulos distribuídos em dois arranjos, sendo o arranjo 

(1) composto por 20 módulos (4 strings de 5 módulos interligados em série) e o arranjo (2) por 

10 módulos (2 strings de 5 módulos interligados em série). Essa distribuição não permite 

exceder os valores de tensão e corrente nominais ideais estabelecidos pelo fabricante para cada 

uma das entradas do inversor. De acordo com a configuração das strings e dos arranjos, 

mostrada na Figura 33 é possível estimar os valores da tensão e corrente para cada um dos 

arranjos. Para estabelecer o CMM foi definido um módulo médio representado cada arranjo. 

Os valores da corrente entregues pelos módulos médios de cada arranjo são obtidos de acordo 

com as Equações 4 e 5: 

 

𝐼𝑀𝑃−𝑀𝑀1 =
𝐼𝑀𝑃−𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜1 

4
    (4) 

𝐼𝑀𝑃−𝑀𝑀2 =
𝐼𝑀𝑃−𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜2 

2
   (5) 
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Onde os subscritos IMP-MM1 e IMP-MM2 representam a corrente no ponto de máxima 

potência (IMP) do Módulo Médio (MM) do arranjo 1 e 2 respetivamente, dividida pelo número 

de Strings interligadas em cada arranjo. 

De acordo com a ligação em série dos módulos em cada string os valores da tensão para 

cada módulo médio (MM) podem ser obtidos através da Equação 6: 

 

𝑉𝑀𝑃−𝑀𝑀 =
𝑉𝑀𝑃−𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜 

5
   (6) 

 

Onde a tensão no ponto de máxima potência (VMP) para cada MM é obtida dividindo os 

valores da tensão medida pela quantidade de módulos interligados em cada string (5 módulos). 

A potência produzida por módulo médio (MM) nos arranjos pode ser calculada como o produto 

direto entre tensão e corrente no ponto de máxima potência. Com essas informações é possível 

avaliar as diferenças entre os valores de operação em comparação com os valores definidos 

pelo fabricante.  

 

3.3.3 Comportamento diário e anual da energia gerada e do consumo de energia no DEN  

 

Os dados de potência CC, potência CA e DNI foram integrados para cada dia ao longo 

de todos os dias do ano. As relações entre as energias produzidas (CC e CA) e a energia solar 

direta diária foram representadas graficamente. As curvas de tendência fornecem uma descrição 

do comportamento médio anual dos valores diários da energia gerada em função da energia 

incidente nos painéis.   

 

3.3.3.1.  Índice de Desempenho do Sistema (PR) e Fator de Capacidade (FC) 

 

O PR é um parâmetro empregado para fins de comparação entre tecnologias com 

quaisquer dimensões operando em qualquer localidade. O PR, usualmente utilizado como uma 

medida da qualidade do sistema, é definido como a relação entre o rendimento real e o 

rendimento esperado do sistema fotovoltaico. Quanto mais próximo de 100% mais eficaz é o 

sistema. A Equação 7 fornece a definição matemática do PR (MARION et al., 2005): 

 

𝑃𝑅 =
𝑌𝑓

𝑌𝑟
   (7) 
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Onde Yf é a relação entre a energia produzida e potência nominal do sistema (unidades 

kWh/kWp ou h) e Yr é a relação entre energia solar total coletada no plano do gerador e a 

irradiância de referência (1000 W/m²). Yr tem as mesmas unidades que Yf. 

 

O fator de capacidade (FC) é: “a capacidade que um sistema possui de produzir energia 

se operasse em sua potência nominal durante as 24 horas do dia”. O cálculo do fator de 

capacidade anual é dado pela Equação (8) (OLIVEIRA, 2002):  

 

𝐹𝐶(%) =
𝐸𝑔(𝑘𝑊ℎ)

𝑃𝑛(𝑘𝑊𝑝)∗24ℎ∗365
∗ 100                    (8) 

 

Onde Eg é a energia produzida pelo sistema em um ano e Pn é a potência nominal do 

sistema fotovoltaico. 

 

3.3.3.2.  Comparação entre o sistema HCPV e um sistema fotovoltaico convencional 

 

Para fins de comparação entre a produção de energia de um sistema HCPV e um sistema 

fotovoltaico convencional, foi utilizado um gerador de 10,29 kWp, interligado à rede, composto 

por 42 módulos de Silício policristalino cada um deles com uma eficiência nominal de 16,5% 

em condições STC. Os parâmetros dos módulos são apresentados na Tabela 6. Cada módulo 

ocupa uma área de 1,633 m² e pesa aproximadamente 19,1 Kg. Esse sistema encontra-se 

instalado, aproximadamente a 16 Km do sistema HCPV, na cidade de São Lourenço da Mata - 

PE.  

 

Tabela 6 - Parâmetros dos módulos de Si-p nas condições STC. 

PARÂMETROS 
CONDIÇÕES STC 

(GHI a 1000W/m²- 25ºC – AM 1.5G) 

Potência Máxima (W) 245 

Eficiência (%) 15,6 

Vmpp (V) 30.2 

Impp (A) 8,11 

Voc (V) 37,8 

Isc (A) 8,63 
Fonte: Adaptado da documentação do fabricante 

 

De forma similar ao sistema HCPV, o sistema convencional possui um sistema de 

aquisição de dados, através do qual é possível obter os dados referentes à geração de energia 
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tanto em CC quanto em CA em média a cada um minuto. Em conjunto com os dados do recurso 

solar obtidos através da estação solarimétrica, descrita na seção 3.2.2.2, é possível avaliar o 

desempenho do sistema, as médias diárias, mensais e anuais da energia gerada. Na Figura 38 é 

possível visualizar a distribuição dos módulos do sistema convencional utilizado.  

 

Figura 34 - Disposição dos módulos do gerador FV convencional utilizado para o estudo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A comparação entre sistemas foi realizada analisando os dados de geração ao longo do 

período compreendido entre o mês de maio de 2014 e o mês de março de 2015 sendo um período 

similar de operação quando comparado com o sistema HCPV. Através da estimação do índice 

de desempenho, do fator de capacidade e da energia gerada, foi possível avaliar as 

características de cada sistema operando simultaneamente, praticamente nas mesmas condições 

meteorológicas. 

 

3.3.3.3. Estimativas de geração de energia do sistema HCPV e do sistema convencional em 

outras localidades do Brasil. 

 

Com o intuito de avaliar a produção de energia dos sistemas HCPV e Policristalino, 

visando comparar o comportamento desses sistemas operando em localidades com uma maior 

disponibilidade de DNI incidente, foram analisados dados experimentais das estações 

meteorológicas da rede SONDA (do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE)) de localidades 

com níveis elevados de DNI, particularmente, algumas regiões do semi-árido brasileiro 

(VIANA et al., 2011) e GUIMARÃES et al., 2010). Os dados utilizados da rede SONDA 

correspondem aos das estações solarimétricas instaladas nas cidades de Petrolina-PE (latitude 
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09° 23' 55" S) e São Martinho da Serra - RS (latitude 27° 42' 26'' S) escolhidas também por 

serem estações de referência do INPE.  

Os dados foram os obtidos ao longo do ano 2014 de forma que as informações do 

recurso solar fossem as de um período similar ao período de operação dos sistemas HCPV e 

policristalino em Recife. 

Através dos dados das estações escolhidas foram estimadas as médias diárias do recurso 

solar incidente (global horizontal, global no plano inclinado e direta), permitindo estimar a 

energia que cada um dos dois sistemas produziria em cada local. Os cálculos foram baseados 

no comportamento médio apresentado pelos dois sistemas por meio da análise de regressão 

linear descrita na seção 3.3.2. Dessa forma foram determinadas as diferenças percentuais na 

geração de energia produzida por cada sistema para cada uma das localidades escolhidas. 

Embora as localidades escolhidas apresentem boas condições de irradiância direta 

(melhores que Recife) existem ainda locais, também na região do semiárido, com melhores 

índices de DNI ao longo do ano. Uma pesquisa em outras bases de dados apontou a cidade da 

Barra-BA (11º 05' 22" S), que apresenta níveis de DNI acima de 2.000 kWh/m².ano, muito 

próximo aos níveis de irradiância exibidos por localidades no sul da Espanha onde existem 

usinas heliotérmicas com concentração. Nesse caso, a base de dados SWERA do National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) dos EUA foi utilizada devido à ausência de dados de 

medições terrestres. Essa base de dados apresenta estimativas da irradiância realizadas com a 

aplicação do modelo Brasil-SR (desenvolvido pelo INPE) a partir de medições por satélite. 

 

3.3.3.4.  Comportamento do consumo de energia e dos parâmetros de operação da rede elétrica 

do DEN 

 

Para avaliar os possíveis impactos da operação do sistema HCPV nos parâmetros de 

operação da rede, foram realizadas medições entre os meses de agosto de 2014 e janeiro de 

2015, sendo comparadas com as medições feitas antes da instalação do sistema, nos meses de 

março, agosto e setembro de 2013. 

A energia consumida no Departamento de Energia Nuclear foi avaliada em duas etapas. 

Na primeira foram realizadas medições, diretamente na subestação do DEN, utilizando o 

analisador de energia descrito na seção 3.2.1. As medições totalizaram dois meses antes e 5 

meses depois da entrada em operação do sistema HCPV. Essas medições permitiram 

estabelecer as características dos parâmetros de operação da rede elétrica do departamento e os 
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possíveis impactos que o sistema HCPV poderia causar sobre a qualidade no fornecimento de 

energia. 

Na segunda etapa foram verificados todos os dispositivos de consumo de energia 

(equipamentos, iluminação, ar-condicionado, geladeiras, fornos, entre outros) e seu período de 

utilização. A pesquisa foi realizada percorrendo todos os recintos do departamento e os 

resultados sobre os períodos de consumo refletem as respostas obtidas pelos usuários de cada 

ambiente e, também, por estimativas de consumo médio para um ano de operação do sistema 

(VILELA e BOTLER, 2014). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Caracterização das condições meteorológicas do local de instalação do 

sistema HCPV 

 

As operações de comissionamento e operação do sistema HCPV FAE-UFPE foram 

iniciadas no final do mês de março de 2014, completando no final no mês de março de 2015 

um ano de operação. Ao longo dos primeiros 12 meses de operação foram registradas as 

variáveis que determinam, com maior ou menor peso, o comportamento operacional do sistema 

em diferentes condições meteorológicas. As características gerais do local de instalação do 

sistema são descritas a seguir. 

O sistema HCPV FAE-UFPE encontra-se instalado na cidade de Recife (Latitude 8° 3’ 

14’’ S e Longitude 34° 52’ 52’’ W) localizada ao leste do estado de Pernambuco - Nordeste do 

Brasil. Recife tem um clima litorâneo úmido, influenciado por massas tropicais marítimas, 

apresentando uma temperatura média anual máxima em torno de 26°C. Devido à sua 

localização geográfica, no litoral do Estado, Recife apresenta elevados índices de umidade 

relativa do ar, com uma média anual de 80%. Apresenta, também, altos índices de pluviosidade, 

em particular nos meses de maio, junho e julho onde estão concentrados 47% das médias anuais, 

com níveis de precipitação oscilando entre 2200 mm, no litoral, até valores próximos a 1200 

mm a 30 km no interior do estado (PFALTZGRAFF, 2003).  

A área metropolitana de Recife tem a característica de possuir um bom número de horas 

de insolação ao ano, em média 2556,4h, apresentando variações nas médias mensais entre 165,4 

e 260,9 h, com uma irradiância global horizontal média de 5,71 kWh/m².dia (PFALTZGRAFF, 

2003). Embora os níveis de irradiância global sejam significativos, as características climáticas 

do Recife, com alto índice de nebulosidade, resultam em uma irradiância direta (DNI) diária 

geralmente baixa, quando comparada com localidades com a mesma latitude no semi-árido de 

Pernambuco. Essas características indicam que Recife não é o local mais adequado para geração 

de energia com sistemas com concentração solar.   

A seguir é apresentado o comportamento das principais características meteorológicas 

da localização do sistema HCPV FAE-UFPE, ao longo do primeiro ano de operação, obtido por 

meio das medições registradas. 

 



83 

 

4.1.1 Parâmetros meteorológicos 

 

Conforme descrito na seção 3.3.1, a irradiância global, difusa e direta foram 

representadas na forma de histogramas (Fig. 35 (a), (b) e (c)), permitindo visualizar a 

distribuição dessas variáveis em diferentes intervalos. 

 

Figura 35 - Comportamento das componentes (a) global, (b) direta e difusa da radiação solar em 

níveis de radiação para os meses de operação do sistema (abril 2014 - março 2015). 

  

 

Os gráficos apresentados na Fig. 35 confirmam o comportamento médio descrito para 

as características da irradiância incidente na cidade de Recife: valores elevados de irradiância 

global e baixos níveis de direta.  

(b) 

(a) 
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De maneira similar à distribuição feita para o recurso solar, os dados correspondentes à 

temperatura ambiente, velocidade do vento e umidade relativa foram também representados em 

forma de histogramas, visando apresentar um cenário global do comportamento dessas 

grandezas ao longo da operação do sistema. Os histogramas correspondentes podem ser 

visualizados na Figura 36 (a), (b) e (c) respectivamente. 

 

Figura 36 - Distribuição do comportamento da temperatura ambiente, velocidade do vento e 

umidade relativa do ar ao longo do período de operação do sistema (Abril 2014 - Março 2015). 
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A temperatura ambiente ao longo do período analisado apresentou a maior distribuição 

de valores em torno de 28°C, atingindo valores máximos de 34°C (Fig. 36 (a)). O valor médio 

da temperatura para o período avaliado foi de 27ºC. A velocidade do vento apresenta uma 

grande concentração de valores abaixo de 3 m/s (Fig. 36 (b)) oferecendo a possibilidade de 

resfriamento dos módulos sem comprometer a precisão e integridade do sistema de seguimento. 

A umidade relativa típica ao longo do processo de medição esteve centralizada em torno de 

80% (valor médio de 79%) mas, de acordo com a época do ano pode chegar a 100%, sobretudo 

nos meses de inverno (Figura 36 (c)). Os valores médios mencionados de temperatura ambiente 

e umidade relativa (26ºC e 80% respectivamente) são próximos aos relatados por 

PFALTZGRAFF (2003), demonstrando que o ano analisado apresenta um comportamento 

típico, com relação a essas variáveis, para Recife. 

 

4.1.1.1 Irradiância de Dia Médio (IDM) 

 

Os valores de irradiância global, direta e difusa foram tratados de acordo com 

metodologia da (IDM) (SALAZAR et al., 2010), resultando em 12 dias médios para o período 

analisado para cada variável (Figura 37). 
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Figura 37 - Comportamento mensal da GHI ao longo do período de operação do sistema. 

 

 

O comportamento da irradiância global horizontal ao longo do período compreendido 

entre abril de 2014 e março de 2015 apresentou uma média diária anual de 5,37 kWh/m².dia, 

tendo como menor valor 4,16 kWh/m².dia, correspondente ao mês de junho de 2014, e maior 

valor de 6,29 kWh/m².dia para o mês de janeiro de 2015. Na Figura 37 é possível visualizar o 

a evolução ao longo do dia dos dados médios (a cada minuto) da irradiância global incidente 

ao longo dos 12 meses de operação do sistema. As médias de irradiância (densidade de 

potência) atingiram, ao meio dia solar um valor máximo de 890 W/m², em janeiro de 2015, e 

um mínimo de 557 W/m² no mês de junho de 2014. A energia solar global calculada ao longo 

dos 12 meses de operação do sistema foi totalizada em 1937,5 kWh/m².ano. 

É possível visualizar, também na figura 37, as diferenças sazonais entre o período de 

abril até agosto (meses com maior incidência de precipitações) e os meses de setembro até 

fevereiro (meses mais secos).  

Para cada um dos meses analisados foi calculado o desvio padrão sobre as medições 

feitas a cada 1 minuto para estimar a dispersão do parâmetro medido. No caso da GHI o 

comportamento do desvio padrão ao longo do período analisado pode ser visualizado na Figura 

38. 
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Figura 38 - Comportamento do desvio padrão da GHI ao longo do período de operação do 

sistema. 

 

 

Em geral as curvas de desvio padrão acompanham o comportamento da irradiância 

global (Fig. 38). É possível apreciar na Figura 38 a elevada dispersão dos dados para todos os 

meses, apresentando valores máximos em horários próximos ao meio dia solar. No período de 

10h às 12h, observou-se um mínimo de 273 W/m² no mês de julho de 2014. O valor máximo 

encontrado foi de de 368 W/m², no mês de janeiro de 2015. O período compreendido entre os 

meses de setembro de 2014 até março de 2015 apresentou variações similares nos níveis de 

desvio padrão da ordem de 346 W/m². De um modo geral o desvio padrão dos valores da GHI 

(obtidos em médias de um minuto) ao longo do período de análise, representa quase 50% dos 

valores máximos mensais atingidos, o que permite confirmar as grandes variabilidades que 

sofre o recurso solar em Recife causado pelas condições climáticas da cidade.  

Essa variação pode ser também percebida no comportamento exibido pela irradiância 

solar direta. O comportamento médio diário mensal da DNI (obtida em médias a cada minuto), 

ao longo do período de operação pode ser visualizado na Figura 39.  
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Figura 39 - Comportamento da DNI ao longo do período de operação do sistema HCPV FAE-

UFPE. 

 

Os valores máximos de DNI calculados para as médias diárias mensais correspondem 

aos meses de janeiro (3,98 kWh/m².dia) e (fevereiro 3,44 kWh/m².dia). Os meses com os 

menores níveis de DNI correspondem a setembro e outubro de 2014 (2,28 e 2,08 kWh/m².dia 

respectivamente). Também pode ser visualizado na Figura 39 que os valores médios não 

ultrapassam os 600 W/m², devido à incidência constante de nuvens ao longo do período de 

estudo. A energia solar direta calculada ao longo do ano a partir das medições da DNI resulta 

em 1034 kWh/m².ano 

As características aprestadas acima confirmam que a instalação de sistemas HCPV é 

desaconselhada em Recife, pois apresenta índices de DNI baixos, inferiores a 1.800 

kWh/m².ano (AGUILERA; MUÑOZ; TERRADOS, 2009; BETT, 2009; VIANA et al., 2011).  

O desvio padrão associado às estimativas mensais, apresentadas na Figura 39, podem 

ser visualizados na Figura 40. Os valores estimados de desvio padrão no período analisado 

apresentam um comportamento homogêneo caracterizado por leves variações ao longo do ano. 

Outubro foi o mês com maior desvio apresentando um valor médio correspondente a 187 W/m², 

equivalente a 9% do valor médio da DNI estimado para esse mês. O desvio padrão estimado 

para os 12 meses de medições é, em média, 240 W/m², o que equivale a 8% da média da DNI 

no mesmo período. É possível observar também da Figura 40, que o desvio padrão apresenta 

uma distribuição uniforme ao longo do período de geração. Um grande platô pode ser 
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identificado no entre 7h e 16h (Fig. 40). Os valores mínimos ocorrem no início do período de 

geração e no fim do mesmo. 

 

 Figura 40 - Comportamento do desvio padrão da DNI ao longo do período de operação do 

sistema. 

 

 

4.2 Comportamento instantâneo do sistema HCPV 

 

Avaliar o comportamento do sistema HCPV, em condições reais de operação, requer a 

obtenção de dados experimentais que permitam obter os parâmetros característicos da 

tecnologia e a influência dos fatores climáticos sobre a produção de energia. Na literatura é 

possível encontrar diversas metodologias que permitem estimar a quantidade de energia gerada 

por módulos e sistemas HCPV em função de vários fatores climáticos entre eles a DNI, a 

resposta espectral, a temperatura ambiente e a velocidade do vento (GARCÍA-DOMINGO et 

al., 2014). No caso do sistema HCPV FAE-UFPE as variáveis utilizadas na análise são: o 

recurso solar incidente (DNI) e a temperatura das células, medidas diretamente.  

Uma das características dos sistemas fotovoltaicos está na inter-relação entre a 

irradiância incidente na superfície dos módulos e a potência em corrente continua produzida. 

Esse comportamento pode ser visualizado na Figura 41. A figura mostra o comportamento da 

potência (CC) produzida pelo gerador (Pcc) e da irradiância direta normal (DNI) nas condições 
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operacionais de um dia com características relativamente favoráveis, em Recife, para a 

irradiância normal direta, ou seja, um dia com pouca nebulosidade no período da tarde (26 de 

janeiro de 2015). Verifica-se nesse dia um acompanhamento regular da DNI pela potência CC 

produzida. É possível visualizar como as reduções da irradiância produzem quedas instantâneas 

na potência gerada pelo sistema no período antes do meio dia. 

 

Figura 41 - Comportamento da PCC do sistema em função da DNI para o dia 26/01/ 2015. 

 

 

 

Verifica-se, também, um valor máximo de potência gerada nesse dia da ordem de 8.000 

W para uma irradiância máxima (DNI) de 820 W/m².  

A potência CC do sistema em função da DNI é apresentada na Figura 42 para o período 

de operação do sistema. 
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Figura 42 - Comportamento da PCC produzida pelo sistema em função da DNI ao longo do 

período de operação do sistema. 

 

 

Na Figura 42 a relação entre a potência CC e a DNI foi aproximada por uma curva de 

tendência linear. Calculando-se, com a linha de tendência, o valor da PCC para um valor de DNI 

igual a 1000 W/m² (valor usual de referência), observa-se que o sistema gera em torno de 8,9 

kW. Comparando-se o valor gerado com a potência pico do sistema, fornecida pelo fabricante 

(30 módulos de 365 Wp,  resultando  em  10,95 kWp), verifica-se uma geração 22% inferior. 

Considerando-se a correção da potência pico por temperatura, a um coeficiente de (-0,17%/ºC), 

a queda máxima de potência ocorreria na condição de máxima temperatura da célula. O valor 

máximo medido para a temperatura da célula (Tc) foi de 55,8ºC, resultando em uma variação 

(∆T) da ordem de 30,8ºC (referência: Tc=25ºC), assim, a queda de potência em um módulo de 

365 Wp é de 5,2% e a potência corrigida estaria em torno de 345,9 W. Considerando-se uma 

relação de proporcionalidade, a potência do arranjo com 30 módulos seria da ordem de 10,38 

kW, valor ainda muito superior ao medido (8,9 kW).  

 

A geração de energia em CC pelo sistema está fortemente influenciada tanto pelas 

variações nas condições de operação quanto pelo acoplamento das características individuais 

de cada módulo associados no gerador. Variações nas características dos módulos em uma 

string, por exemplo, podem ocasionar perdas de energia no gerador devido a que em uma 

associação em série, a corrente final da string estará limitada pelo módulo apresentando a menor 
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corrente de saída. Neste aspecto, as características das conexões elétricas e a qualidade dos 

módulos possuem um papel fundamental. Para avaliar como opera um módulo conectado no 

arranjo fotovoltaico analisado foi utilizada a metodologia de (CMM) que permite obter o 

“comportamento médio de um módulo no gerador”.  

 

4.2.1 Comportamento Médio de um Módulo (CMM) 

 

O comportamento médio de um módulo no gerador (CMM), ao longo da operação do 

sistema, foi estimado através da avaliação da PCC, utilizando as Equações (4), (5) e (6) em 

função da DNI incidente ao longo do período de análise. Obtendo, assim, para cada um dos 

módulos médios (Arranjo 1 e Arranjo 2) o comportamento característico de geração de energia. 

Após o cálculo da potência gerada pelos “módulos médios” os valores de potência em cada 

caso foram comparados com o valor de potência do módulo fornecido pelo fabricante 

(condições CSTC) e corrigido para as condições de operação do sistema. Nas Figuras 43 (a) e 

(b) é possível identificar o CMM para cada arranjo do sistema. 

 

Figura 43 - CMM para (a) o Arranjo 1 e (b) para o Arranjo 2 do sistema. 

  

 

(a) 
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Os valores de potência gerada por módulo médio (MM1 e MM2) são obtidos 

diretamente nos gráficos apresentados na Figura 43, ou seja, para 1000 W/m², o MM1 gera 

294,3 W e o MM2 gera 299 W (observar curvas de regressão). Tendo em consideração as 

medições da temperatura de operação dos módulos, foi possível determinar que os módulos 

pesquisados operam, em melhores condições de irradiância, com uma temperatura de 30ºC 

acima da temperatura nas condições CSTC. Corrigindo a potência do módulo, fornecida pelo 

fabricante, para essas condições, foi encontrada a potência nominal corrigida de 346,4 Wp 

(queda de 5,1% com relação ao valor nominal). 

Os valores de potência gerada pelos módulos médios para 1000 W/m², obtidos 

utilizando-se os dados fornecidos pelas curvas de tendência das Figuras 42 (a) e (b) são 

comparados ao valor fornecido pelo fabricante com as devidas correções para a temperatura. 

Os resultados são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Comparação da potência fornecida pelo fabricante com os parâmetros de operação 

dos módulos médios nas condições reais. 

CONDIÇÕES CSTC 
[1000 W/m² - 25ºC] 

CONDIÇÕES CORRIGIDAS 
[1000 W/m² - 65ºC] 

Módulo – fabricante 
Módulo - 

fabricante  
CMM 1 CMM 2 

Pmp              365W 346,4 W 294,3 W 299 W 

Variação com a potência CSTC corrigida do módulo -15,03% -13,67% 

(b) 
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Observa-se na Tabela 7 que o Módulo Médio 1 (MM1) gera 15% a menos que o módulo 

padrão corrigido, enquanto que para o Módulo Médio 2 (MM2) esse valor é da ordem de 13,7%. 

Essa diferença pode ser atribuída, entre outros fatores já comentados anteriormente, às 

condições climáticas locais.  

As características de geração apresentam variações sazonais em função da temperatura 

ambiente, umidade relativa do ar, nebulosidade, aerossóis e outros elementos suspensos na 

atmosfera que determinam as características espectrais da irradiância solar.  

Analisando o período de inverno e verão verifica-se que, em condições mais favoráveis 

(meses de verão), a diferença entre a potência CSTC corrigida e aquela atingida pelos módulos 

do Arranjo 1 atinge valores menores, aproximadamente 5%. Para o mês de junho (inverno) as 

diferenças são maiores, da ordem de 16%. Na tabela 8 são comparadas as variações sazonais 

na potência CC apresentadas pelo módulo médio do Arranjo 1. 

 

Tabela 8 - Variações na potência CSTC corrigida de um módulo médio em diferentes condições 

climáticas. 

PARÂMETRO CMM 1 julho CMM 1 janeiro 

PCC Gerada 288,5W 323,6W 
PCC corrigida para 
temperatura de 25ºC 

344,5W 
 

340,18W 
 

Tamb. Média 26,14°C 28,5°C 
Umidade Rel do Ar 76,34% 69,20% 
% Dif. PCSTC 16,0% 4,87% 

 

Verifica-se ainda, que no mês de janeiro a diferença entre potências do módulo médio 

MM1 e o valor fornecido pelo fabricante para um módulo encontra-se próxima à faixa de erro 

do instrumento de medição da DNI (entre 2% e 5%). 

Os principais fatores que podem resultar em potência CC de módulos médios inferiores 

aos de um módulo padrão corrigido são: descasamento nos parâmetros dos módulos no arranjo; 

a precisão do sistema de seguimento; o efeito de sombreamentos parciais do gerador causados 

por obstáculos adjacentes ao sistema; diferenças entre espectros de irradiância solar; o acúmulo 

de poeira na superfície dos módulos e problemas de condensação no interior dos mesmos. De 

fato, foi identificado um problema de infiltração em um dos módulos do gerador pesquisado.  
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4.2.2 Potência na saída do inversor 

 

O comportamento exibido pela potência CA medida na saída do inversor é mostrado na 

Figura 44. 

 

Figura 44 - Comportamento da PCA entregue pelo sistema em função da DNI ao longo da 

operação do sistema. 

 

 

Verifica-se na curva de tendência mostrada na Figura 43, um nível mínimo de DNI 

necessário para iniciar a geração de potência CA, que pode variar de zero a aproximadamente 

80 W/m² (na região de PCA nulo). Extrapolando-se os valores obtidos para a condição de 1000 

W/m² de DNI obtém-se um valor de geração máxima de 8,77 kWCA.  Comparando-se esse valor 

ao valor equivalente em potência CC (8,9 kWCC) verifica-se uma redução da ordem de 2,2% na 

potência de saída. Os valores mencionados acima permitem estimar uma eficiência do inversor 

da ordem de 97,8% para essa condição específica de operação. 

 

4.2.3 Desempenho do Gerador/Inversor/Sistema 

 

No processo de avaliação do desempenho do sistema foram definidos três índices de 

eficiência em função do recurso solar incidente ao longo do período analisado: Eficiência do 
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Gerador Fotovoltaico (ηg), Eficiência na conversão do Inversor CC/CA (ηinv) e a Eficiência do 

Sistema (ηsist).  

A eficiência do gerador HCPV é mostrada na Figura 45. Os valores de eficiência 

crescem rapidamente para valores de DNI superiores a 50 W/m². A curva apresenta um largo 

patamar para DNI acima de 200 W/m². O valor médio de eficiência obtido para essa região é 

da ordem de 23,4%, com variações entre 20% e 26%. Comparando-se a eficiência máxima do 

gerador com a eficiência do módulo fornecida pelo fabricante em condições padrão (29%), 

verifica-se uma diferença da ordem de 12%.   

 

Figura 45 - Eficiência do gerador fotovoltaico do sistema HCPV FAE-UFPE. 

 

 

Considerando-se que a eficiência do sistema convencional de Silício policristalino, 

descrito na seção 3.3.3.2, encontra-se ao redor de 11% num período similar de operação, como 

será apresentado mais adiante, o sistema HCPV mostra uma eficiência duas vezes maior que as 

eficiências típicas apresentadas por sistemas fotovoltaicos convencionais.  

A Figura 46 mostra a eficiência do inversor obtida como a relação entre potência CA e 

potência CC. Nesse caso, os valores foram calculados utilizando-se as curvas de regressão 

(linhas de tendência) de PCC e PCA ambas em função da DNI, provenientes das Figuras 42 e 44 

respectivamente. 
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Figura 46 - Eficiência na conversão de potência CC/CA. 

 

 

Verifica-se, na Figura 46, que para valores de DNI maiores de 200 W/m² a eficiência 

do inversor é mantida acima de 90%, sendo que para DNI superiores a 400W/m², os valores de 

eficiência encontram-se entre 97 e 98,5%. Os valores estimados estão em concordância com os 

valores reportados pelo fabricante do inversor de 98.1% para um carregamento superior a 20% 

da capacidade nominal.  

 

Figura 47 - Eficiência do sistema HCPV FAE-UFPE. 
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No caso do sistema como um todo, verifica-se na Figura 47 que para valores da DNI 

acima de 400 W/m² a eficiência global do sistema supera 20%. Esse valor de eficiência é 

geralmente maior que o obtido em centrais solares térmicas (CSP).  

A grande dispersão observada tanto nos gráficos da potência gerada, da eficiência do 

gerador e da eficiência do sistema pode estar relacionada com as variações climáticas para cada 

um dos dias analisados e também pelas diferenças entre os tempos de resposta dos 

equipamentos de medição; como é o caso do sensor de irradiância normal direta, o qual pelo 

seu princípio de operação (termopilha) tem um tempo de resposta maior quando comparado 

com a resposta de geração do sistema fotovoltaico.  

 

4.3 Comportamento médio da energia gerada pelo sistema HCPV e energia 

consumida 

 

4.3.1 Energia diária gerada em corrente contínua 

 

Foi realizado o cálculo da energia gerada dia a dia a partir dos dados medidos (médias 

a cada 5 minutos) durante o período de operação. Do total de dados de 1 ano foram descartados, 

na análise, 27 dias devido a diferentes fatores: paradas do sistema para testes; falta de energia 

no departamento e problemas com a medição da DNI no sistema HCPV ou na estação 

solarimétrica. No total foram descartados 7,4% dos dias. A Figura 48 mostra a relação entre os 

valores de energia diária (CC), entregue pelo sistema em função da energia solar incidente 

(diária), para cada um dos 338 dias utilizados na análise.  

A curva de regressão dos dados apresentada na Figura 48 descreve o comportamento 

médio do sistema, no que se refere ao desempenho diário do gerador. O coeficiente de 

determinação da curva de tendência é da ordem de 96%.  
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Figura 48 - Energia produzida em corrente contínua pelo sistema HCPV em função da energia 

solar direta incidente. 

 

 

Das informações apresentadas anteriormente é possível obter o comportamento mensal 

da produção de energia em CC pelo gerador fotovoltaico em função da energia solar incidente. 

Esse comportamento pode ser visualizado na Figura 49. 

 

Figura 49 - Comportamento mensal da energia solar direta e da energia CC produzida pelo 

sistema HCPV. 
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O valor médio da energia CC produzida pelo sistema HCPV nos 12 meses foi da ordem 

de 956 kWh/mês, correspondendo a um valor médio diário (anual) de 32 kWh/dia. 

 

4.3.2 Energia entregue à rede 

 

De forma similar à análise da energia CC foi realizada uma análise da energia CA 

entregue à rede ao longo do período de operação. A Figura 50 mostra a relação entre energia 

média diária entregue à rede e a energia solar direta, incidente no plano do coletor. Com a 

equação da linha de tendência é possível projetar o comportamento do sistema para uma 

determinada condição de radiação. No caso do sistema HCPV FAE-DEN-UFPE, isto é 

importante porque permite avaliar a produção de energia média aproximada do sistema tendo 

em conta o recurso solar presente em outras localidades, conforme descrito na seção de 

Metodologia.  

 

Figura 50 - Energia diária em corrente alternada entregue à rede em função da energia solar 

direta incidente. 

 

 

Da mesma forma que para a energia CC, o comportamento mensal da produção de 

energia em CA foi estimado utilizando a curva de regressão apresentada na Figura 50. A energia 

CA média diária produzida ao longo do período foi de aproximadamente 31,4 kWh/dia. Uma 

comparação entre a energia média mensal produzida pelo sistema, obtida experimentalmente, 



101 

 

e a energia estimada (Figura 51), foi realizada. A energia média mensal entregue pelo sistema 

foi de 934,7 kWh/mês, praticamente o mesmo valor da energia estimada (diferença de 0.3%). 

Na Figura 51 são apresentados os valores da energia CA injetada na rede e da energia solar 

direta mensal durante o período analisado. 

 

Figura 51 - Comportamento mensal da energia solar direta e da energia CA produzida pelo 

sistema HCPV. 

 

 

As informações fornecidas na Figura 50 (curva de regressão) podem também ser 

utilizadas para realizar uma comparação da energia produzida pelo sistema com as condições 

descritas no trabalho de VIANA et al. (2011), que estabelece que os sistemas fotovoltaicos com 

concentração apresentam uma melhor relação custo benefício em localidades com uma energia 

solar direta superior a 1.800 kWh/m².ano. A condição descrita pode ser traduzida em um valor 

de energia solar direta média mensal de aproximadamente 4.933 Wh/m².dia. Tendo em conta 

esse valor diário de DNI (4.933 Wh/m².dia) o sistema HCPV FAE-DEN-UFPE produziria 

1.416 kWh/mês, o que representa uma produção de energia 33,5% superior ao valor médio 

obtido nos 12 meses de operação. Na tabela 9 são mostrados os valores médios de energia 

gerada pelo sistema considerando-se o exemplo anterior e o valor de DNI medido em Recife. 
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Tabela 9 - Comparação entre as estimativas da energia gerada em CA produzida para dois 

níveis de energia solar direta.  

  
Estimativa 

ESD¹ Média 

(Wh/m².dia) 
EECA² média 

(kWh/dia) 
EECA² média 

(kWh/mês) 

  HCPV com DNI de VIANA et al. (2011) 4.932,5 47,2 1.416,4 

 Sistema HCPV ABENGOA/UFPE 3.277,5 31,4 934,7 

¹ ESD – Energia Solar Direta; ²EECA – Energia Entregue à rede em CA 

 

4.3.3 Índice de desempenho do sistema (PR) e Fator de Capacidade (FC) 

 

Para a avaliação do desempenho do sistema (PR) foram utilizados os dados de geração 

correspondentes ao comportamento diário apresentado pelo sistema HCPV. O PR médio foi 

calculado utilizando-se a equação (7) de acordo com a metodologia apresentada na seção 

3.3.3.1. O valor médio do PR estimado para o sistema HCPV foi de 86,5%, isto indica a 

porcentagem de energia que efetivamente foi injetada em relação à energia calculada em função 

da capacidade nominal instalada. Na Figura 52 são visualizados os valores mensais do índice 

de desempenho do sistema HCPV. 

 

Figura 52 - Índice de desempenho mensal do sistema (PR). 
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Também considerando o comportamento do sistema ao longo do período de análise, foi 

possível obter o fator de capacidade de acordo com a Equação (8). O fator de capacidade 

estimado para os 12 meses de operação foi de 11,9%, o qual representa a capacidade de geração 

real do sistema em função da energia que seria possível gerar, se o sistema operasse na sua 

potência nominal (CSTC) durante 24h por dia. O FC calculado é considerado baixo quando 

comparado com sistemas FV convencionais, entretanto, esse valor é esperado para um sistema 

HCPV instalado em uma localidade com baixos níveis de irradiância direta. 

 

4.3.4 Comparação da produção de energia do sistema HCPV com uma tecnologia 

fotovoltaica convencional. 

 

 De acordo com o descrito na seção 3.4.5, foi feita uma comparação do desempenho do 

sistema HCPV FAE-DEN-UFPE e um sistema convencional utilizando painéis fixos de Silício 

policristalino com capacidade nominal similar. Para realizar a comparação foi calculado o PR 

do sistema policristalino, a eficiência e o fator de capacidade. Por haver diferenças entre os 

princípios de operação de ambas tecnologias e à seletividade do recurso solar utilizado pelo 

sistema HCPV (somente a energia solar direta), para fins de cálculo, foi considerada a energia 

solar global para o sistema convencional e a energia solar direta para o sistema HCPV (de 

acordo com as condições STC e CSTC respetivamente). 

 Para estimar o PR médio do sistema convencional foi utilizada a mesma metodologia 

aplicada para estimar o do sistema HPCV. Foram obtidos os dados médios diários de geração 

de energia CC e CA para o sistema policristalino no período de operação compreendido entre 

maio de 2014 e março de 2015, totalizando 11 meses de operação, simultaneamente com o 

sistema HCPV. O comportamento da geração de energia CC diária do sistema policristalino é 

apresentado na Figura 53.  
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Figura 53 - Energia em corrente contínua produzida em função da energia solar global pelo 

sistema convencional. 

 

  

É possível apreciar na Figura 53 a curva de tendência na produção de energia do sistema 

convencional. Analogamente, extrapolando o comportamento apresentado pelo sistema de 

Silíco policristalino para as condições padrão (1000 W/m²), o mesmo produziria em média 7,3 

kW, o que representa uma potência 29% menor que a potência nominal descrita pelo fabricante. 

A diminuição na geração de potência está também relacionada com o descasamento entre as 

características individuais dos módulos no arranjo, o acúmulo de poeira na superfície dos 

mesmos e, especialmente, com as perdas causadas pela temperatura de operação dos módulos. 

Esse resultado confirma a maior sensibilidade do Silício policristalino com a temperatura de 

operação quando comparado com as células MJ do sistema HCPV. Na Figura 54 podem ser 

visualizados os valores mensais da produção de energia em corrente contínua do sistema 

policristalino e a energia solar global mensal incidente. O valor médio ao longo do ano da 

energia produzida pelo sistema de Si-p foi de 33 kWh/dia, resultando em um valor médio 

mensal de 990 kWh/mês.   
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Figura 54 - Comportamento mensal da energia solar global e da energia CC produzida pelo 

sistema convencional. 

 

 O sistema convencional de Si-p encontra-se interligado à rede por meio de um inversor 

de 10,2 kW da marca Ingecom (Ingecom Sunsmart 10kW), o qual apresentou uma eficiência 

média, ao longo do período analisado, de 98%. Os valores da energia média mensal gerada em 

CA são mostrados na Figura 55. 

 

Figura 55 - Comportamento mensal da energia solar global e da energia CA produzida pelo 

sistema convencional. 
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Para realizar uma comparação direta entre a energia mensal gerada por ambos sistemas 

foram escolhidos, do total de dias avaliados, os dias nos quais os sistemas operaram 

paralelamente, excluindo da análise os dias onde não houve uma operação simultânea. A Figura 

56 mostra as médias mensais na produção de energia CA geradas pelos sistemas de Silício 

policristalino e HCPV, em conjunto com a energia solar incidente (global e direta) em cada 

caso. 

É possível observar na Figura 56 que os valores médios mensais de energia gerada pelo 

sistema convencional (Si-p) são maiores que os referentes ao sistema HCPV em Recife. Esse 

fato, conforme mencionado anteriormente, deve-se à capacidade do Si-p (sistema plano) de 

gerar energia na presença da radiação solar difusa.  Observam-se também as variações da 

energia solar coletável incidente sobre cada sistema e a sua influência na produção final de 

energia. A energia solar direta apresenta valores em média 40% menores quando comparados 

com os valores da energia solar global (nas médias mensais). 

 

Figura 56 - Comparação entre a energia CA gerada por cada sistema. 

 

  

Comparando-se os meses de outubro e janeiro, por exemplo, verificam-se diferenças 

entre os valores coletáveis de energia solar da ordem de 57% para outubro e 34% para janeiro, 

já a energia gerada (CA) pelos dois sistemas para esses meses apresentaram diferenças de 40% 

para outubro e 8% para janeiro. Esses valores demonstram que, mesmo com uma menor 

produção de energia com relação ao sistema plano -fixo (em Recife), o sistema HCPV, teria, 



107 

 

em condições mais favoráveis de irradiância direta, o potencial de produzir mais energia quando 

comparado com o sistema convencional, embora ambos possuam capacidade nominal 

semelhantes. Esse comportamento deve-se às diferenças na eficiência de conversão entre os 

dois geradores fotovoltaicos analisados. A Figura 57 mostra, no mesmo gráfico, os dados 

diários de energia gerada pelos dois sistemas em função da energia solar disponível (global para 

o Si-p ou direta para o HCPV). Verifica-se pelas pendentes das curvas de tendência, que o 

sistema HCPV tem maior capacidade de geração que o sistema fixo de Silício para valores 

elevados de irradiância direta incidente. Ou seja, o sistema HCPV apresenta uma curva com 

maior pendente, o que indica maior potencial para gerar energia. Entretanto, a variabilidade do 

recurso solar em Recife, limita a quantidade final de energia injetada por esse sistema na rede. 

O sistema policristalino, embora apresente uma menor tendência média na produção energia, 

por ser menos seletivo com relação ao recurso solar disponível, apresentou uma maior produção 

de energia média mensal em Recife. 

 

Figura 57 - Comparação entre o comportamento da produção de energia CA diária dos sistemas 

HCPV e de Silício policristalino fixo. 

 

 

Com o intuito de promover uma melhor visualização do comportamento da geração dos 

dois sistemas, em condições reais de operação ao longo de um dia, um gráfico dos valores de 

potência CA foi elaborado, utilizando como exemplo o dia 26 de janeiro de 2015 (mesmo dia 

mostrado na seção 4.2). A Figura 58 mostra o comportamento da GHI e a DNI junto com a 

geração de potência produzida pelos dois sistemas avaliados.  
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Figura 58 - Comparação entre a produção de energia em CA dos sistemas avaliados para o dia 

26 de janeiro de 2015. 

 

 

É possível visualizar (Figura 58) um impacto acentuado da queda de irradiância direta 

na geração do sistema HCPV. As variações observadas no período compreendido antes do meio 

dia solar devido, principalmente à incidência de nuvens, são menos acentuadas na potência CA 

produzida pelo sistema policristalino, quando comparadas com o sistema HCPV. 

Outra característica do comportamento dos sistemas avaliados, está na quantidade de 

potência CA gerada. Enquanto os valores máximos de potência CA gerada pelos sistemas ao 

meio dia são muito próximos, os valores máximos da DNI, que acontecem no período próximo 

ao meio dia, são em média 22% menores que os valores máximos atingidos pela GHI (Figura 

58). No dia avaliado, devido às condições meteorológicas mais favoráveis, típicas dos meses 

mais secos em Recife, a energia gerada pelo sistema HCPV foi em média 23,6% maior do que 

a do sistema policristalino (66,13 e 50,5 kWh/dia respetivamente), enquanto a energia solar 

direta incidente foi 12,5% menor que a globlal (EDIR=6,63 kWh/m².dia; EG=7,58 kWh/m².dia), 

isto é consequência direta da maior eficiência de conversão do sistema HCPV. Esse 

comportamento pode ser identificado, também na Figura 58, pela forma das curvas de potência 

CA gerada por ambos sistemas. O sistema HCPV descreve uma curva com um amplo platô ao 

longo do período de geração. Quando comparada com o sistema convencional, a área abaixo 

da curva do HCPV é maior, devido ao incremento na energia produzida, em consequência do 

rastreamento solar do sistema HCPV. 
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Desempenho dos sistemas 

  

Para comparar o desempenho dos sistemas HCPV e Si-p foram utilizados o índice de 

desempenho médio (PR) e o fator de capacidade (FC). O cálculo realizado para o período 

completo de operação simultânea dos sistemas resultou, para o sistema policristalino, em um 

PR médio da ordem de 70,6% %, sendo 18% menor que o índice de desempenho do sistema 

HCPV que foi da ordem de 87,6%.  

No caso do sistema convencional o PR diminui nos meses de verão devido ao 

incremento na temperatura de operação. Para o sistema HCPV, o comportamento do PR é 

diferente, aumenta significativamente nos meses mais secos e diminui no período de inverno. 

O PR, conforme comentado anteriormente, fornece uma informação sobre a qualidade do 

sistema, entretanto, os sistemas apresentam características diferenciadas no aproveitamento de 

energia.  

Os valores de PR variaram entre 80,1% e 95% para o sistema HCPV e entre 63% e 77% 

para o sistema convencional. Verifica-se, pelos altos valores de PR atingidos pelo sistema 

HCPV, que o sistema apresenta um grande potencial de geração. 

Conforme descrito na seção 3.3.3, o PR é cálculo pela relação entre a energia CA gerada 

e uma “estimativa grosseira” da produção de energia esperada realizada através da potência 

nominal (PCSTC) e a DNI (EDNI), a qual não leva em consideração os fatores de perdas, sendo 

de difícil interpretação (GERSTMAIER et al., 2015). Torna-se necessária a utilização de um 

índice de desempenho alternativo, que permita a comparação entre diferentes tipos de 

tecnologias utilizando modelos mais precisos para a estimação da produção de energia (MOKRI 

e CUNNINGHAM, 2004). 

O fator de capacidade do sistema convencional, de acordo com o comportamento 

apresentado no período avaliado, foi de 15,51%, sendo 23,3% maior que o estimado para o 

sistema HCPV (11,6%). Isto ocorre devido à maior disponibilidade mensal de energia solar 

global em Recife.  

 

4.3.5 Estimativas de geração de energia do sistema HCPV e o sistema convencional em 

outras localidades do Brasil 

 

 Utilizando os dados da rede Sonda e da base de dados SWERA, foi possível calcular as 

médias diárias mensais do recurso solar em Petrolina (PE), em São Martinho da Serra (RS) e 

em Barra (BA).  
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Na tabela 10 são apresentados os valores diários médios mensais da irradiância global, 

direta e difusa e irradiância global no plano inclinado para as localidades de Petrolina e São 

Martinho da Serra (SMS) (dados medidos in situ), juntamente com as estimativas de energia 

(CA) produzida pelos sistemas HCPV e policristalino para cada localidade. Os resultados para 

a cidade de Barra (BA), utilizando dados do SWERA, são apresentados na Tabela 11. É possível 

apreciar na Tabela 11 o comportamento médio das energias global e direta, as quais apresentam 

valores acima de 6 kWh/m² durante uma parte considerável do ano.  
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Tabela 10 - Valores médios diários para cada mês do recurso solar incidente e da energia (CA) gerada pelos sistemas HCPV e Si-p nas condições de 

Petrolina e São Martinho da Serra. 

PETROLINA – PE SÃO MARTINHO DA SERRA - RS 

MÊS 
ESG¹ 

[Wh/m²] 
ESB² 

[Wh/m²] 
ESD³ 

[Wh/m²] 
ESi4 

[Wh/dia] 
EHCPV5 

[Wh/dia] 
ESG¹ 

[Wh/m²] 
ESI6 

[Wh/m²] 
ESB² 

[Wh/m²] 
ESD³ 

[Wh/m²] 
ESi4 

[Wh/dia] 
EHCPV 5 

[Wh/dia] 

JAN 6.361 5.933 2.274 45.490 56.777 6.719 5.478 5.879 2.324 39.173 56.259 

FEV 5.612 3.894 3.038 40.135 37.261 5.888 5.794 5.351 1.928 41.433 51.201 

MAR 5.582 2.244 4.144 39.918 21.473 5.145 6.028 5.135 1.830 43.106 49.138 

ABR 4.826 1.837 3.747 34.514 17.582 4.208 5.485 4.597 1.523 39.223 43.990 

MAI 4.278 3.654 2.174 30.595 34.963 3.086 4.992 3.766 1.171 35.698 36.042 

JUN 4.305 4.303 1.833 30.784 41.178 2.165 3.813 2.743 892 27.267 26.246 

JUL 4.453 4.289 1.974 31.843 41.039 3.005 3.860 4.306 900 27.603 41.206 

AGO 5.420 5.800 1.725 38.760 55.497 4.102 5.184 5.095 1.177 37.071 48.756 

SET 6.135 6.331 1.784 43.869 60.586 3.896 5.478 3.334 1.746 39.173 31.901 

OUT 6.022 5.109 2.369 43.063 48.885 5.183 5.024 4.237 2.031 35.927 40.548 

NOV 5.992 5.324 2.352 42.848 50.948 6.891 5.024 6.674 1.946 35.927 63.862 

DEZ 5.528 4.051 2.820 39.532 38.767 6.060 5.957 5.382 2.044 42.598 51.500 
MÉDIA 

ANUAL 5.376 4.397 2.520 38.446 42.080 4.696 5.176 4.708 1.626 37.017 45.054 
 

1 ESG - Energia solar global média diária; 
2
 ESB - Energia solar direta média diária; 

3
 ESD - Energia solar difusa média diária; 4 ESi - Energia CA produzida pelo sistema de Si-

poli em média diária; 5 EHCPV - Energia CA produzida pelo sistema HCPV em média diária;  6 ESI – energia solar incidente no plano inclinado em média diária. 
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Tabela 11 - Valores médios diários para cada mês do recurso solar incidente e da energia (CA) 

gerada pelos sistemas HCPV e Si-p nas condições de Barra – BA. 

 
BARRA – BA 

MÊS 
ESG¹ 

[Wh/m²] 
ESI6 

[Wh/m². dia] 
ESB² 

[Wh/m². dia] 
ESD³ 

[Wh/m². dia] 
 ESi4 

[Wh/dia] 
EHCPV5 

[Wh/dia] 

JAN 6.843 6.414 7.108 2.260 45.866 68.019 

FEV 6.320 6.234 5.311 2.057 44.579 50.823 

MAR 6.267 6.385 6.316 1.980 45.659 60.440 

ABR 5.829 6.223 6.322 2.014 44.501 60.497 

MAI 5.282 5.856 6.081 1.480 41.876 58.191 

JUN 4.584 5.169 5.567 923 36.963 53.272 

JUL 4.352 4.897 4.352 1.308 35.018 41.646 

AGO 5.608 6.068 6.007 1.242 43.392 57.483 

SET 6.437 6.652 7.273 1.848 47.568 69.597 

OUT 6.428 6.380 6.232 2.465 45.623 59.636 

NOV 6.302 6.380 5.756 2.642 45.623 55.081 

DEZ 5.849 5.460 4.839 2.738 39.044 46.306 
MÉDIA 

ANUAL 5.842 6.010 5.930 1.913 42.976 56.749 
1 ESG - Energia solar global média diária; 

2
 ESB - Energia solar direta média diária; 

3
 ESD - Energia solar 

difusa média diária; 4 ESi - Energia CA produzida pelo sistema de Si-poli em média diária; 5 EHCPV - Energia 

CA produzida pelo sistema HCPV em média diária;  6 ESI – energia solar incidente no plano inclinado em média 

diária. 
 

Os valores estimados da energia gerada para cada sistema (Tabelas 10 e 11) foram 

resumidos na tabela 12 e apresentados na Figura 59. Os marcadores com preenchimento interno 

referem-se aos sistemas HCPV e os sem preenchimento aos sistemas convencionais. As curvas 

de tendência dos valores diários também são mostradas nos gráficos. Os mesmos símbolos de 

marcadores foram utilizados para uma mesma localidade.   

Considerando-se apenas a tecnologia de silício policristalino, verifica-se que, excluindo-se 

Barra (BA), para todas as outras localidades analisadas o sistema de Si-p gera menos energia 

que em Recife. Já o sistema HCPV gera mais energia, em todas as localidades, que em Recife. 

Comparando-se os ganhos de geração do sistema HCPV instalado nas outras localidades, com 

relação ao sistema instalado em Recife verifica-se que o mesmo apresenta ganhos da ordem de 

37,9% e 47,6% para Petrolina e São Martinho respectivamente. A localidade de Barra, na Bahia, 

apresenta ganhos muito superiores, da ordem de 85,9%.  
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Figura 59 – Energia diária CA e Energia anual geradas pelo sistema HCPV e sistema de silício 

policristalino em função da energia solar incidente disponível para várias localidades. 

 

 

 

Tabela 12 - Valores diários médios anuais do recurso solar incidente e da energia CA gerada 

pelos sistemas de Silício policristalino e HCPV para as localidades estudadas. 

Valores diários - média anual 

 

 ESB ESI ESi EHCPV 

 [Wh/m².dia] [Wh/m².dia] [kWh/dia] [kWh/dia] 

Recife – PE 3.194 5.393 38.942 30.525 

Petrolina – PE 4.397 5.376 38.484 42.080 

São Martinho da Serra - RS 4.708 5.176 37.053 45.054 

Barra – BA 5.930 6.010 43.019 56.749 

 

Com os resultados mostrados na Tabela 12, pode-se comparar a geração CA do sistema 

HCPV com a do sistema convencional em cada localidade. Verifica-se que o sistema HCPV 

produziria em média 9,3%, 21,6% e 31,9% mais energia que o convencional em Petrolina, São 

Martinho e Barra respetivamente. Assim, pode-se afirmar que, para que o sistema HCPV seja 

comparável economicamente com o sistema convencional, o mesmo poderia apresentar um 

custo maior que o do convencional, respeitando-se as proporções mencionadas (9,3%, 21,6% e 

31,9%) para cada localidade. Esse custo deve considerar o preço do sistema, instalação e 

manutenção ao longo da vida útil. Isso significa dizer, por exemplo, que um sistema HCPV 
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com custo 32% superior ao do sistema policristalino pode vir a ser viável economicamente para 

uma central fotovoltaica em Barra, na Bahia. 

 

4.3.6 Avaliação dos parâmetros de operação e consumo da energia do DEN 

 

4.3.6.1 Avaliação dos parâmetros de operação da rede. 

 

 Como resultado das medições feitas na subestação do DEN, realizadas nos meses de 

março, agosto e setembro de 2013, foi possível obter informações relevantes sobre o 

fornecimento de energia no departamento antes da instalação do sistema HCPV FAE-DEN-

UFPE. Em geral, a demanda de energia do DEN se comporta de forma semelhante à de uma 

edificação comercial, apresentando incrementos progressivos no horário compreendido entre 

6h e 18h. Os valores máximos de demanda estão encontram-se entre 10h e 16h em dias úteis 

(de segunda a sexta-feira). Nos finais de semana, a demanda de energia diminui 

significativamente, cerca de 45,6% quando comparada aos dias úteis. Na Figura 60 é mostrado 

o comportamento médio do consumo do DEN ao longo dos dias de medições realizadas antes 

da instalação do sistema.  

 

Figura 60 - Exemplo do comportamento do DEN ao longo de uma semana média antes da 

instalação do sistema HCPV. 
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São visualizadas, também, na Figura 60, algumas variações entre os picos máximos que 

acontecem nos dias de semana entre 11h e 14h, causadas pelo desligamento de alguns 

equipamentos no horário do almoço (em média entre as 11:00h e 14:30h), tais como: aparelhos 

de ar-condicionados, computadores, iluminação e, cargas existentes nas salas de aula e nos 

laboratórios do DEN. A Figura 61 mostra, em detalhe, o comportamento da demanda do DEN 

ao longo de um dia de semana. 

 

Figura 61 - Exemplo do comportamento típico na demanda do DEN durante um dia de semana. 

 

  

Avaliando-se os parâmetros de fornecimento de energia elétrica do DEN, foi constatado 

que o mesmo se encontra dentro das faixas estabelecidas pelos Procedimentos de Distribuição 

de rede (PRODIST) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no relacionado a: 

tensão em regime permanente; índice de distorção harmônica (%DTT) de tensão; Fator de 

potência (FP) e frequência de operação da rede. 

 

Tensão em regime permanente. 

 

No caso da tensão em regime permanente, o PRODIST define as faixas de classificação 

das tensões para pontos de conexão iguais ou inferiores a 1kV (380/220), entre 202V e 231V. 

Nas Figuras 62 (a) e (b) é possível apreciar a distribuição das tensões de em cada uma das fases 

do departamento antes, e depois da instalação do sistema HCPV. Verifica-se que 100% dos 

registros em cada período de medição encontram-se dentro das faixas de operação estabelecidas 
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como adequadas pelo PRODIST. Os valores mínimos e máximos das tensões antes da 

instalação estiveram, em média, entre 208 V e 224 V respetivamente. Depois da instalação do 

sistema as tensões mínimas e máximas estiveram entre 208 e 226 V. 

 

Figura 62 - Distribuição de frequência das tensões de operação trifásicas do DEN (a) antes e (b) 

depois da instalação do sistema HCPV. 

 

 

 

 

Índice de distorção harmônica (%DTT) de tensão 

 

Em relação ao índice de distorção harmônica (%DTT) de tensão, o PRODIST determina 

os valores de referência para o índice DTT global, para sistemas com tensões menores ou iguais 

a 1 kV, em 10% (em porcentagem da tensão fundamental). Nas Figura 63 (a) e (b), são 

(a) 

(b) 
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mostradas as distribuições de frequência para os valores de DTT medidos para cada uma das 

fases do sistema de distribuição elétrica do DEN antes e depois da entrada em operação do 

sistema HCPV. Na mesma figura verifica-se uma diminuição significativa na frequência de 

ocorrência nas faixas de DTT de 2,5% e 3,0 % (redução de 20% e 6% respetivamente) e um 

incremento nas faixas de 1,0%, 1,5% e 2,0 % (aumento de 4%, 13% e 7% respetivamente). Para 

avaliar se a diminuição foi provocada pela operação do sistema HCPV foram analisados os 

valores da DTT de tensão dentro e fora do período compreendido entre as 5h e as 18h (maior 

demanda), antes e depois da instalação do sistema fotovoltaico. Verificou-se que no período 

entre 5h e 18h, houve uma redução entre as medidas realizadas de DTT de tensao, antes e depois 

da instalação do sistema HCPV, da ordem de 21%. Entretanto, mesmo no período fora do 

intervalo de 5h às 18h, em que o sistema HCPV não opera, também foi verificada uma redução 

no DTT de tensâo, da ordem de 11%. A maior redução no DTT de tensão no período de 

operação do sistema HCPV poderia indicar uma melhora provocada pelo sistema. Entretanto, 

não é possível afirmar que a mesma foi realmente devida à influência do sistema HCPV pois 

os níveis de DTT apresentados tanto antes quanto após a instalação do sistema encontram-se 

dentro dos limites de operação estabelecidos pelo PRODIST. 

 

Figura 63 - Distribuição de frequência do índice de Distorção harmônica de tensão (DTT)  

(a) antes e (b) após a instalação do sistema HCPV.  
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Fator de potência 

 

No caso do fator de potência (FP) o PRODIST estabelece os valores de referência para 

o FP entre 0,92 e 1 (indutivo) ou 1 e 0,92 (capacitivo), estes valores são para unidades 

consumidoras com uma tensão inferior a 230 kV. Os valores do FP médio total e médio para 

cada fase, antes e depois da instalação do sistema HCPV são apresentados na Figura 64 (a) e 

(b) respetivamente. Pode ser visualizado no gráfico que nas fases A (FPa – linha vermelha) e B 

(FPb – linha laranja) o fator de potência médio apresenta valores fora dos limites recomendados, 

principalmente em períodos de baixa demanda. Isso ocorre tanto antes quanto depois da 

instalação do sistema HCPV, com maiores variações (entre 0,75 até 0.93 na fase A) antes da 

instalação do sistema. A redução das variações do FP na fase A apresentadas após da instação 

do sistema não podem ser atribuídas exclusivamente à influência do sistema HCPV devido a 

que nesse período foram realizadas algumas atividades de manutenção corretiva na subestação 

do DEN.  Embora, o comportamento apresentado pode indicar um possível desbalanceamento 

entre as fases do sistema de distribuição elétrica do DEN, o FP total (linha preta) permanece 

em média dentro dos limiares estabelecidos, no período de maior demanda.  
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Figura 64 - Comportamento médio do Fator de Potência. (a) antes e (b) após da instalação do 

sistema HCPV. 

 

 

 

Frequência de operação 

 

Em referência às variações na frequência de operação, o PRODIST determina a faixa 

de operação na qual, em condições normais de operação e em regime permanente, deve operar 

o sistema de distribuição e as unidades consumidoras ligadas nele. Os limites de frequência 

devem estar situados entre 59,9 Hz e 60,1 Hz. Uma análise da frequência de operação antes e 

depois da instalação do sistema HCPV, não mostrou alterações significativas nos valores da 

(a) 

(b) 
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mesma. A Figura 65 apresenta o comportamento da frequência de operação da rede 

considerando-se uma semana média calculada utilizando-se tanto o período antes da instalação 

do sistema HCPV quanto depois da instalação. Observa-se que a frequência média de operação 

manteve-se dentro dos limites recomendados. 

 

Figura 65 - Comportamento médio da Frequência de operação da rede ao longo na totalidade de 

medições feitas antes e após a instalação do sistema HCPV. 

 

 

 Após a análise das medições realizadas não foram encontradas evidencias de impactos 

significativos do sistema HCPV FAE-DEN-UFPE sobre os parâmetros de operação da rede 

elétrica. Esse comportamento era esperado, por causa da diferença significativa entre a 

capacidade nominal da subestação do DEN e a capacidade nominal do sistema HCPV em 

função do elevado nível de consumo atingido. 

 

 

4.3.6.2 Avaliação e caracterização do consumo de energia elétrica do DEN 

 

Comportamento instantâneo da demanda e a geração de energia elétrica no DEN 

 

 Nas medições realizadas na subestação, ao longo do período compreendido entre agosto 

de 2014 e janeiro de 2015 foi possível avaliar a contribuição da energia gerada pelo sistema 

HCPV à demanda de eletricidade do DEN em diferentes condições, principalmente em baixa e 

em alta produção de energia fotovoltaica. É esperado que a contribuição energética nos meses 
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com maiores incidências de chuva seja menor em comparação com os meses de maior 

incidência de radiação solar. Através das medições instantâneas da potência gerada e consumida 

pelo DEN é possível confirmar esse comportamento, definindo uma semana média nos meses 

de setembro de 2014 e janeiro de 2015. As variações na contribuição de energia gerada pelo 

sistema HCPV em cada caso são apresentadas na Figura 66 (a) e (b). 

 

Figura 66 - Comparação entre a demanda do DEN e a geração fotovoltaica ao longo de uma 

semana média (a) em setembro de 2014 e (b) janeiro de 2015. 

 

 

 

Para os meses avaliados, a contribuição estimada da energia gerada ao longo da semana 

média do mês de setembro foi de 2,62% do consumo total, nos dias compreendidos entre 

segunda e sexta-feira e, 6,64% no final de semana. O sistema fotovoltaico atingiu 3,78% do 

consumo total nos dias compreendidos entre segunda e sexta-feira dos valores estimados para 

(a) 

(b) 
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a semana média de janeiro, e 10,64% no final de semana. Para estimar as características da 

demanda do departamento foi utilizada a metodologia apresentada na seção 3.3.3.3.  Os 

resultados são apresentados a seguir. 

 

Caracterização do consumo de energia no DEN 

 

O levantamento de dados sobre os equipamentos eletrônicos do DEN resultou em um 

total de 803 dispositivos nas salas alimentadas pela subestação em análise. Desses 803 

equipamentos foram computados: 507 lâmpadas, 60 aparelhos de ares-condicionados, 72 

computadores fixos, 26 notebooks, entre outros, apresentando um consumo total de 27.175,61 

kWh/mês (VILELA & BOTLER, 2014).  

 

Observou-se claramente que os aparelhos de ar-condicionado são os grandes 

responsáveis pelo consumo de energia elétrica, representando 75,87% do consumo total, 

enquanto que as lâmpadas foram responsáveis por 13,19%. 

 

Através das medições feitas na subestação foi possível estimar o consumo do DEN em 

médias diárias no período compreendido entre o dia 6 de agosto de 2014 até o dia 16 de janeiro 

de 2015. Os resultados mostraram que entre segunda e sexta-feira (dias úteis) o consumo do 

DEN teve um valor médio diário mensal de 1.014,03 kWh, enquanto que para os fins de semana 

esse valor fica em torno de 437,04 kWh, ou seja, o consumo durante o final de semana no DEN 

é, em média, 43,1% do valor consumido durante a semana.  

 

Nas melhores condições de geração apresentadas no mês de janeiro de 2015, foi possível 

estimar que a energia total gerada pelo sistema HCPV conseguiu atingir, para os fins de semana, 

em média 41,28 kWh/dia o que equivale a 80,4% do consumo atribuído às lâmpadas do 

departamento (aproximadamente 13,19% do consumo para esses dias). Em termos de custos, 

considerando as tarifas de fornecimento de energia atuais para o setor residencial estabelecidas 

para o caso de Pernambuco, o preço por cobrado pela Companhia Energética de Pernambuco 

(CELPE) é 0,39524 R$/kWh (ANEEL, 2015). Existe adicionalmente um acréscimo sobre essa 

tarifa como método de compensação do custo da energia proveniente da operação de usinas 

termelétricas no último semestre. Isto é feito através da modalidade da “bandeira vermelha” 

onde basicamente o custo por kWh tem um incremento correspondente a R$5,5 por cada 100 

kWh consumidos. Com esse cenário, no período de operação do sistema HCPV, a produção 
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média mensal de energia equivalente a uma economia nos custos de eletricidade do DEN entre 

R$368,12 e R$419,35 mensalmente.  

 

Se for considerado um valor médio anual de 41,9 kWh de energia CA gerada 

diariamente, estima-se que um sistema de 60 kWp (6 vezes maior que o atual) poderia atender 

cerca de 31% da demanda de dias úteis e 69% da demanda no fim de semana. Uma análise da 

relação custo benefício deve ser realizada considerando-se o sistema de compensação de 

energia que pode ser adotado como forma de reduzir os custos com energia do departamento. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Acerca das condições meteorológicas de Recife e sua influência sobre a geração de 

energia do sistema HCPV pode ser concluído que: 

A. A cidade de Recife, embora apresente, em média, níveis elevados de radiação solar 

(1937,5 kWh/m² no ano analisado no presente estudo), está sujeita à constante 

incidência de nuvens ao longo do ano, em especial nas épocas de inverno, devido à sua 

localização geográfica próxima ao litoral. Isso gera altos índices de espalhamento 

fazendo que a componente difusa da irradiância represente uma parcela considerável da 

irradiância global.  

B. Uma das principais características da tecnologia fotovoltaica com concentração (HCPV) 

está na utilização apenas a componente direta da irradiância. Os baixos índices de 

irradiância direta presentes em Recife impactam diretamente na produção de energia, 

reduzindo os valores gerados. Isto faz com que em locais de instalação com 

características similares às condições de operação descritas no presente trabalho, não 

seja possível explorar os benefícios da elevada eficiência da tecnologia HCPV na 

produção de energia.  

 

Verificando-se o comportamento do sistema HCPV ao longo do período de operação é 

possível afirmar que: 

 

A. Embora a capacidade nominal instalada do sistema seja da ordem de 10 kWp, ao longo 

do período analisado a máxima potência gerada pelo sistema é em média 8,9 kW. Essa 

redução de 22% em comparação com as condições CSTC pode ser ocasionada por 

diversos fatores tais como: o descasamento nos parâmetros dos módulos no arranjo; a 

precisão do sistema de seguimento; o efeito de sombreamentos parciais do gerador 

causados por obstáculos adjacentes ao sistema; diferenças entre espectros de irradiância 

solar; o acúmulo de poeira na superfície dos módulos e problemas de condensação no 

interior dos mesmos. Para quantificar os impactos de cada um desses fatores sobre a 

produção de energia são necessários novos e diferentes ensaios. 

B. Nas melhores condições de operação apresentadas no período analisado o 

comportamento médio dos módulos do sistema HCPV apresentaram uma diferença de 
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aproximadamente 5% em comparação com a potência esperada, considerando-se as 

perdas por temperatura. 

C. O sistema HCPV apresentou uma eficiência média de 23,6%, podendo oscilar entre 20 

e 26% de acordo com a disponibilidade do recurso solar ao longo do ano. Essa eficiência 

é aproximadamente duas vezes maior que a eficiência do sistema policristalino avaliado 

também neste trabalho. 

D. Uma comparação realizada entre o desempenho médio apresentado pelo sistema HCPV 

com um sistema convencional de Silício policristalino, ambos instalados em Recife, 

evidenciou a maior produção de energia do sistema convencional devido à maior 

disponibilidade do recurso solar incidente (GHI) nessa localidade. Não obstante, foi 

possível observar que, em condições de operação favoráveis, em alguns períodos do dia, 

o sistema HCPV gera mais energia que o sistema convencional devido à sua elevada 

eficiência. 

 

Foi realizada uma estimativa da geração de energia pelo sistema HCPV e por um 

sistema policristalino em diferentes localidades: Petrolina (PE), São Martinho da Serra (RS) e 

Barra (BA). Os resultados das estimativas realizadas mostraram que: 

 

A. Para as localidades analisadas, excluindo-se Barra (BA), o sistema de Silício 

policristalio gera menos energia que em Recife. Dadas as condições privilegiadas de 

irradiância direta presentes nessas localidades, verificou-se que o sistema HCPV gera 

mais energia, em todas as localidades, que em Recife. 

B.  Analisando-se os valores estimados da energia produzida pelo sistema HCPV nas 

localidades analisadas verificou-se o mesmo apresenta ganhos, com relação ao sistema 

HCPV instalado em Recife, da ordem de 37,9% quando se considera a cidade de 

Petrolina, 47,6% para São Martinho da Serra e 85,9% para a localidade de Barra, na 

Bahia. 

C. Uma comparação entre a geração do sistema HCPV e a do sistema convencional em 

cada localidade mostrou que o sistema HCPV produziria em média 9,3% a mais de 

energia que o convencional de Si-p em Petrolina, 21,6% em São Martinho da Serra e 

31,9% a mais em Barra. Considerando-se a viabilidade dos sistemas convencionais, 

esses resultados indicariam que se os sistemas HCPV poderiam atingir a viabilidade 

econômica, com custos superiores aos do sistema convencional, desde que os custos 

desses sistemas respeitem os percentuais mencionados, de acordo com cada localidade.  
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D. O fator de desempenho e o fator de capacidade foram calculados para o sistema HCPV 

e para o sistema fixo. No caso do fator de desempenho (PR) o sistema HCPV superou 

o sistema convencional. Os valores obtidos foram 70,6% e 87,6% para o sistema fixo 

e para o sistema HCPV respectivamente. Quando se considera o fator de capacidade, o 

fato de que o sistema HCPV foi instalado em uma localidade com baixa irradiância 

direta, gerou um resultado inferior para o HCPV (FC=11,6%), quando comparado com 

o convencional (FC=15,8%). 

 

Com relação à análise do impacto do sistema HCPV nos parâmetros de operação da 

rede verificou-se que: 

 

A. Devido à baixa capacidade nominal do sistema HCPV quando comparada com a 

capacidade da subestação não foram identificadas mudanças importantes nos 

parâmetros de operação da rede elétrica do departamento que possam ser associadas 

exclusivamente com a operação do sistema HCPV.  

 

A avaliação da energia injetada na rede elétrica e do consumo do Departamento de 

Energia Nuclear mostrou resultados interessantes: 

 

A. A demanda de energia do DEN está praticamente destinada a suprir o consumo dos 

equipamentos de ar acondicionado e iluminação nas distintas salas e laboratórios 

ligados à subestação analisada. O consumo do DEN estimado através das medições 

realizadas foi, em média, 845,17 kWh/mês. 

B. Em dias de baixa demanda (fins de semana) e maior incidência de radiação solar 

(períodos de alta irradiância solar) a energia gerada pelo sistema fotovoltaico 

representa, em média, 10,6% do consumo do departamento. 

 

O estudo realizado mostrou a necessidade de estabelecer testes e análises futuras com a 

finalidade de aprofundar os conhecimentos sobre o comportamento dos sistemas HCPV. Entre 

eles podem ser destacados: 

 

i. Avaliação do descasamento espectral da radiação solar incidente nos módulos/sistema 

de acordo com as variações diárias e sazonais da DNI.  
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ii. Levantamento da curva característica para cada módulo do gerador HCPV de tal forma 

que seja possível quantificar o descasamento nos parâmetros de operação devido à 

associação dos vários módulos.  

iii. Avaliação das características operacionais de um sistema HCPV instalado em um local 

com menor incidência de nuvens, como por exemplo o Sertão Pernambucano, visando 

analisar o comportamento do gerador em uma condição real com maior disponibilidade 

do recurso incidente (DNI). 

 

iv. Análise comparativa dos custos e da relação custo/benefício entre sistemas HCPV e 

sistemas convencionais instalados em condições favoráveis de irradiância. 
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