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Resumo

Um objectivo claramente presente neste relatório é, no âmbito da alteração do
paradigma energético, quer ao nível dos consumos, quer ao nível da produção, as exigências
do actual mercado, centram-se em opções que sejam amigas do ambiente e que usem
recursos renováveis, entre elas, particular destaque para aquela que é a mais antiga e com
maior potencial energético, a energia solar.
A energia solar pode ser utilizada para a produção de energia eléctrica [energia solar
fotovoltaica] ou directamente para aquecimento de águas sanitárias e/ou climatização
[energia solar térmica], por sua vez, a energia solar térmica divide-se em dois grupos: os
sistemas activos e os sistemas passivos. Todavia este relatório irá focalizar o estudo na
energia solar fotovoltaico, balizando o estudo na certificação dos seus equipamentos,
nomeadamente no painel fotovoltaico [PV]

Vários países têm investido nas aplicações da energia solar, têm realizado estudos e
ensaios que vão desde as características do fluxo de radiação solar que chega a terra até a
tecnologia necessária para viabilizar, em termos técnicos e económicos, o máximo
aproveitamento dessa energia. Portugal não tem sido excepção. É visível a forte aposta em
programas e incentivos, para o aumento da produção eléctrica baseada em fontes renováveis,
não podendo deixar de referir que, entre outras, é desígnio nacional atingir 31% da produção
renovável em 2020. Algumas já estão em curso, outras são certezas de curto prazo. No
entanto, existem ainda lacunas, fases por concluir, tecnologia e produtos com necessidade de
um estágio de evolução, maior transparência nos processos de licenciamento, mais e melhor
informação e formação aos actores do mercado fotovoltaico, remoção de barreiras não
económicas e bom senso nas opções energéticas a tomar, de forma a não condicionar as
gerações futuras.
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Assim é imperioso definir as condições necessárias para a realização de ensaios em
equipamentos a utilizar no aproveitamento do sol como fonte de energia, com vista à
certificação da sua qualidade. Para atingir estes objectivos, a metodologia aplicada visa o
estudo da regulamentação e das normas em vigor na presente data, a definição de requisitos
técnicos associados a produtos de origem fotovoltaica, a proposta de meios necessários para
realizar a certificação dos mesmos e a respectiva elaboração deste relatório.
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Abstract

An ever present purpose in this report is, within the scope of the energetic paradigm
changes, whether referring to the consumption levels or to the production levels, the
demands of the current market, to focus on options that are environment friendly and the use
of renewable resources, among which special emphasis is given to the oldest and with
greatest energetic potential, the solar energy.
Solar energy can be used for the production of electric energy [photovoltaic solar energy]
or directly in the heating of sanitary waters and/or acclimatization [thermal solar energy].
The thermal solar energy is divided in 2 groups: the active and passive systems. However, this
report will focus on the study of photovoltaic solar energy, marking out the certification of its
equipments, namely the photovoltaic panel.
Several countries have invested on solar energy applications, have done studies and tests
that go from the earth reaching flux of solar radiation characteristics to the necessary
technology to enable, in technical and economical terms, the maximum optimization of that
energy.
Portugal hasn‟t been an exception. It‟s notorious the strong emphasis on programmes and
incentives to increase the electric production based on renewable sources, bearing in mind
that, among others, it is a national purpose to attain 31% of the renewable production in
2020. Some of them are already being carried out, others will be a certainty in a short term.
Nonetheless, there still are some inconsistencies, phases to be concluded, technology and
products in need of some progress, greater transparency in the licensing processes, more and
better information and training for the intervenient agents in the photovoltaic market,
removal of non-economic barriers and common sense concerning the energetic choices to be
made in order not to restrain future generations.
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Thus, it is of the utmost importance to define the necessary conditions to carry out tests
in equipments to be used in order to make the most of the sun as an energy source towards
its quality certification. To achieve these goals, the applied methodology aims at the study of
regulation issues and of the current norms, the definition of technical requirements
associated to photovoltaic source products, the proposition of the required means to certify
them and the development of this report.
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Capítulo 1
Introdução
Neste capítulo iremos focar a génesis do sol versus o fotovoltaico, com referências
históricas até à actualidade, energia e radiação solar e o contexto energético nacional e
mundial

1.1 - Factores e Momentos Históricos
A existência do sol em largos anos antecede a idade deste nosso planeta, e a sua
utilização, quer de forma directa ou indirecta, obviamente que acompanha a idade da Terra.
Muitos momentos, estórias e histórias houve, há e haverá acerca do sol1, contudo de forma
sumária expomos [45] os mais relevantes no prisma do PV.
212 AC - Foram construídos os primeiros colectores solares de que se tem notícia, cuja
façanha foi atribuída a Arquimedes. Natural de Siracusa, na época dominada pelos gregos,
sendo amigo pessoal do rei Hierão II, para ele projectou vários engenhos de guerra que
serviram para defender a cidade do sítio exercido pelos romanos durante três anos.
1839 - Alexandre Edmond Becquerel, físico experimental francês, ao realizar experiências
electroquímicas descobriu, por acaso, pela primeira vez o efeito fotovoltaico num electrólito,
através do paramagnetismo do oxigénio líquido, tendo verificado que a exposição à luz de
eléctrodos de platina ou de prata dava origem ao efeito fotovoltaico.
1873 - Willoughby Smith descobriu o efeito fotovoltaico num material semicondutor, o
Selénio.
1906 a 1911 - Frank Shuman construiu painéis solares utilizando colectores planos. Em
1911 foi fundada em Londres uma empresa denominada Sun Power Company, que em 1913

1

O autor refere-se a Galileu.
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inaugurou o primeiro grande sistema solar de irrigação e que funcionou às margens do rio Nilo
perto do Cairo.
1916 - Millikan forneceu a prova experimental do efeito fotoeléctrico.
1923 - Albert Einstein recebeu o prémio Nobel pelos trabalhos do efeito fotoeléctrico.
1950 - Surgiu um facto novo e importante para a energia solar. Descobriu-se que certos
materiais denominados semicondutores tinham a propriedade de gerar electricidade quando
expostos à luz, principalmente a luz solar.
1954 - A foto documenta um Engenheiro
da empresa Bell Labs a realizar testes a uma
bateria solar (termo designado na presente
data). Contudo a primeira célula solar foi
formalmente apresentada na reunião anual
da National Academy of Sciences, em
Washington, e anunciada numa conferência
de imprensa no dia 25 de Abril de 1954. No
ano seguinte a célula de silício viu a sua
primeira
aplicação
como
fonte
de
alimentação de uma rede telefónica em
Americus, na Geórgia, USA.

Figura 1.1 - Primeiro PV em 1954 [45]

1955 - Foto documental da primeira aplicação real de uma bateria solar da Bell em
Americus, Geórgia, USA. Embora tenha sido Russell Ohl quem inventou a primeira solar de
silício, considera-se que a era moderna da energia solar teve início em 1954 quando Calvin
Fuller, um químico dos Bell Laboratories em Murray Hill, New Jersey, nos Estados Unidos da
América, desenvolveu o processo de dopagem do silício. Fuller partilhou a sua descoberta
com o físico Gerald Pearson, seu colega nos Bell
Labs e este, seguindo as instruções de Fuller,
produziu uma junção p-n ou díodo mergulhando
num banho de lítio uma barra de silício dopado
com um elemento doador electrónico. Ao
caracterizar electricamente a amostra, Pearson
descobriu que esta exibia um comportamento
fotovoltaico e partilhou a descoberta com ainda
outro colega, Daryl Chapin, que tentava
infrutiferamente arranjar uma alternativa para as
baterias eléctricas que alimentavam redes
telefónicas remotas. As primeiras células
fotovoltaicas assim produzidas tinham alguns
problemas técnicos que foram superados pela
química quando Fuller dopou o silício primeiro com
arsénio e depois com boro obtendo células que
exibiam eficiências recorde de cerca de 6%.

Figura 1.2 - PV em serviço em 1955 [45]
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1958 - As primeiras utilizações de energia fotovoltaica resumiam-se a situações em que
não estava disponível energia da rede, nomeadamente em locais remotos e, especialmente,
fora da Terra, quer em satélites quer em sondas espaciais. De facto, embora inicialmente a
NASA não estivesse muito convencida das vantagens da utilização de painéis solares aceitou,
com alguma relutância, dotar o Vanguard I de um pequeno painel, seis células solares com
uma área de apenas 1 dm2, para alimentar um transmissor back-up de outro alimentado por
uma pilha de mercúrio. O transmissor do satélite, lançado em Março de 1958 e ainda em
órbita, funcionou durante cerca de oito anos, mas aquele que era alimentado pelas células
solares, a pilha «convencional» falhou ao fim de vinte dias. Estas primeiras aplicações
espaciais continuaram com o satélite Explorer-6 e em:
1962 - 3600 PV alimentam o primeiro satélite mundial de telecomunicações Telstar.
1964 - com a nave espacial Nimbus dotada de um sistema de 470 Wp;
1966 - com o observatório Orbiting, com 1 kWp;
1968 - com o satélite Ovi-13, lançado com dois painéis de CdS.
1973 - A crise petrolífera levou a outra corrida a programas de investigação em células
solares, agora mais dirigidos para a redução dos custos de produção. Até aí os painéis solares
eram baseados exclusivamente em células de silício monocristalino. Mas a fabricação das
células solares tradicionais - as células de 1ª geração que, com excepção das células de
arsenieto de gálio, são ainda as mais eficientes disponíveis no mercado - feitas deste
material, o mesmo utilizado para a fabricação dos chips de computador, exige salas limpas e
tecnologia muito sofisticada, o que as torna demasiado caras. A investigação intensiva nesta
área despoletada pela primeira crise petrolífera conduziu à descoberta de novos materiais,
em particular o silício multicristalino ou mesmo silício amorfo, muito menos exigentes em
termos de processo de fabrico, ou de métodos de produção de silício directamente em fita o
que permite eliminar os desperdícios (e esfarelamento) no corte de um grande cristal em
bolachas. A deposição dos contactos eléctricos por serigrafia, em vez das técnicas
tradicionais de fotolitografia e deposição por evaporação de metais em vácuo, permitiu
baixar ainda mais os preços de fabricação.
1982 - A produção mundial fotovoltaica ultrapassa 9,3 MW e desde então não tem parado
de crescer.
1991 - A BP [British Petroleum] renomeia-se para “Beyond Petroleum” e cria a BP Solar
International (BPSI) e torna-se assim uma empresa independente da BP. Concretiza-se uma
mudança de paradigma energética e solidifica-se a importância que as energias renováveis
terão a curto prazo nos mercados energéticos, sobretudo ao nível da produção.
2004 - Em Março foi notícia a descoberta por um investigador do MIT, Emanuel Sachs, que
anunciou ter conseguido aumentar a eficiência das células fotovoltaicas policristalinas, muito
mais simples e baratas de fabricar. Com as inovações introduzidas pelo cientista, a eficiência
destas células, 19,5%, aproximou-se da eficiência das células convencionais mas os custos de
fabricação são muito mais baixos: as células de silício monocristalino custam cerca de US
$2.10 por watt gerado; as primeiras gerações destas novas células policristalinas deverão
custar US $1.65 por watt gerado, quando fabricadas numa escala industrial. De acordo com
Sachs, a curto prazo este preço deve baixar para US $1.30/watt. Como comparação, refere-se
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que o custo do watt gerado em centrais a carvão é de U S$1.00. Sachs afirma que novos
revestimentos antirreflexivos deverão permitir que as células solares policristalinas batam o
preço do carvão por volta de 2012. As novas células solares policristalinas de alto rendimento
são comercializadas pela empresa que fundaram, a 1366 Technologies.
2006 - A 19 de Janeiro o INETI [hoje denominado LNEG] inaugura o “Edifício Solar XXI”,
sendo o primeiro edifício em Portugal a ser construído com uma fachada coberta por painéis
solares.
2010 - Pesquisadores da Universidade de Delaware, Estados Unidos, conseguiram bater o
recorde de eficiência energética das células solares cristalinas, atingindo um rendimento de
42,8% de conversão sob condições normais de iluminação. As células solares cristalinas são o
tipo mais tradicional de célula fotovoltaica, sendo fabricadas de silício, o mesmo material
com que são feitos os chips de computador.
Actualidade - Para além dos Estados Unidos, outro país que tem investido muito em
investigação nesta área tem sido a Alemanha que é já o maior mercado de células
fotovoltaicas a nível mundial, deixando o Japão, outro país que tem investido massivamente
na área, para trás. Ambos os países têm contribuído para tornar a energia solar competitiva,
baixando os custos de produção através do desenvolvimento de novas técnicas de produção e
criando uma procura que ajudou as indústrias a ultrapassarem a massa crítica no mercado de
energia.
29 de Maio - dia nacional da energia

1.2 - A História da Luz Solar que nasce na Antiguidade
Desde a antiguidade, grega e romana, que a energia do Sol tem sido aproveitada. Na
altura a construção das habitações tinha em conta o seu posicionamento para aproveitar ao
máximo esta fonte de luz e calor. Reza a história que a luz do Sol também foi aproveitada
para fins militares. No século III a.C. Arquimedes2 foi o responsável, diz-se, por incendiar as
velas dos barcos romanos que tentavam tomar Siracusa de assalto. Muito mais tarde, nasce a
ideia da criação de um forno solar, só aplicada pelo naturalista suíço Orace de Saussure em
1767.
Hoje em dia, este conceito é utilizado em vários países para cozinhar alimentos com o
calor do Sol. A ideia de converter a energia solar em energia eléctrica surge apenas em 1839,
quando o físico francês Edmond Becquerel descobriu o efeito fotovoltaico, a base de
funcionamento dos painéis actuais. Albert Einstein veio abrir uma época de novos
desenvolvimentos na área, ao explicar o efeito fotoeléctrico, em 1905. Seguiram-se o
advento da mecânica quântica e a física dos semicondutores, assim como as técnicas de
2

Atribui-se a Arquimedes o feito lendário de ter incendiado a frota romana com o emprego de um

conjunto de espelhos, dirigindo a radiação solar incidente em direcção às velas dos navios romanos.
Esta é seguramente a primeira aplicação bélica da energia solar de que se tem notícia.
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purificação e dopagem associadas ao desenvolvimento do transístor de silício. As grandes
melhorias de eficiência na conversão da energia resultantes destes avanços tornaram o
fotovoltaico numa solução viável para várias novas situações. A primeira casa com energia
eléctrica solar foi testada em 1973, mas só na década de 80 é que a tecnologia começa a
despertar interesse, devido ao 1º choque petrolífero. As crises petrolíferas têm-se
acentuando e nesses momentos então ideias revolucionárias e a utilização de novos materiais
ganham corpo, parecendo uma verdade de La Palisse: Ao contrário dos combustíveis fósseis, o
Sol é gratuito, inesgotável, renovável e limpo, para já!

1.3 - A Energia Solar
“Por definição, a energia renovável é aquela que é obtida de fontes naturais capazes de
se regenerar, e portanto virtualmente inesgotáveis, ao contrário dos recursos não renováveis.
São conhecidas pela imensa quantidade de energia que contêm, e porque são capazes de se
regenerar por meios naturais.”
Das várias formas de energia renovável, a energia solar é a fonte de energia mais
abundante na Terra (incluindo as não renováveis!). Calcula-se que o seu valor seja cinco mil
vezes superior ao somatório de todos os outros tipos de energia (nuclear, geotérmica, eólica,
hidroeléctrica, etc.). Para ter uma ordem de grandeza, estima-se o consumo anual de energia
na Terra em 1014 kWh, ou seja 1/10000 da energia que o sol envia à Terra.
A energia solar assume-se assim como uma alternativa válida para satisfazer as
necessidades futuras do planeta, demasiado dependente de fontes de energia em declínio
acentuado (combustíveis fósseis) e de outras fontes de energia supostamente inesgotáveis
mas com impactos ambientais graves (nuclear). È também consensual que o esforço
financeiro feito durante algumas décadas por diversas potências no desenvolvimento da
energia nuclear, se tivesse sido direccionado para a energia solar, estaríamos hoje quase
auto-suficientes em termos de geração de energia eléctrica. A energia captada do Sol
devidamente acondicionada, é uma das tecnologias mais importantes para o desenvolvimento
sustentável, a sua utilização é de altíssimo interesse para aqueles que vislumbram um mundo
equilibrado, ecologicamente correcto, sem agressão à natureza.

1.3.1 – O Sol
O Sol, estrela do nosso sistema solar, fornece energia na forma de radiação, que é a base
de toda a vida na Terra, é o ponto de partida para a realização de processos químicos e
biológicos. Por outro lado, a energia proveniente do Sol é das mais amigas do ambiente,
podendo ser utilizada de diversas maneiras. No centro do Sol, a fusão transforma núcleos de
hidrogénio (92,1%) em núcleos de hélio (7,8%), radiando para o espaço uma grande
quantidade de energia em forma de ondas electromagnéticas. O Sol é assim um enorme
reactor de complexas reacções termonucleares de fusão.

6 Introdução

Devido à elevada distância existente entre o Sol e a Terra, apenas uma ínfima parte
(aproximadamente duas partes por milhão) da radiação solar emitida atinge a superfície da
Terra. Esta radiação de 62,5 MW/m2 que sai da superfície solar apenas 1 kW/m2 chega à
superfície terrestre, após percorrer 143
milhões de km em 8 minutos. O que
corresponde a uma quantidade de energia
de 1x1018 kWh/ano, ou seja, a energia
fornecida pelo Sol durante um quarto de
hora é superior à energia utilizada a nível
mundial, durante um ano. Os astrofísicos
consideram ainda que o Sol tem
aproximadamente 5 biliões de anos. Com
uma expectativa de existência de 10
biliões de anos, o Sol pode ser considerado
uma fonte de energia para os próximos 5
biliões de anos. Assim, de uma perspectiva
humana
o
Sol
apresenta
uma
disponibilidade ilimitada.
Figura 1.3 - Corona Solar [15]

1.3.2 – Posição do Sol relativamente a um plano horizontal na Terra
Conhecer o ângulo de incidência dos raios solares é crucial para quantificar a energia
proveniente do Sol. Para tal é necessário conhecer os factores geográficos do local, como a
latitude, o ângulo horário, declinação solar, ângulo da superfície em relação ao plano
horizontal e a direcção para a qual se vão colocar os elementos conversores de energia
(módulos fotovoltaicos). As relações geométricas que definem a geometria Sol/Terra são: a
inclinação da superfície, a declinação solar, a latitude do local, o ângulo azimutal e o ângulo
horário. A Terra na sua translação desenha uma trajectória elíptica. A linha do equador tem
uma inclinação em relação ao plano descrito por esta translação de aproximadamente 23,5º.
O plano que contém esta trajectória é denominado elíptica e a excentricidade desta órbita é
tal que a distância da Terra ao Sol é de 1,49x108 km com uma margem de ± 1,7%. A posição
solar ou declinação  (em graus), é definida como sendo a posição angular dos raios solares
em relação ao plano do Equador, ou seja, é o ângulo entre o plano do equador e a direcção
Sol/Terra, variando com o dia do ano de acordo com a equação (em que dn é o dia do ano
num intervalo de 1 a 365):




  23,45 * sin 2 *

284  d n 

365 

(1.1.)
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Figura 1.4 - Órbita da Terra em torno do Sol [12]

O conhecimento exacto da localização do Sol é necessário para, determinar os dados de
radiação e a energia produzida pelas instalações solares. A localização do Sol pode ser
definida em qualquer local, pela sua altura e pelo seu azimute. No campo da energia solar, o
Sul é referido geralmente como sendo  = 0°. O símbolo negativo é atribuído aos ângulos
orientados a Leste ( = -90°) e o
símbolo
positivo
aos
ângulos
orientados a Oeste (= 90°).
A rotação da Terra em torno do
eixo polar origina o movimento de
rotação aparente da esfera celeste no
horizonte. O sistema de eixos mais
conveniente
para
descrever
o
movimento diário aparente do Sol,
visto por um observador localizado na
Terra, num local de latitude
geográfica θ, é o definido pela
vertical no local, o zénite e a direcção
Norte-Sul. A posição do Sol num dado
momento pode ser expressa pelo
ângulo azimutal e pelo ângulo zenital
definidos de acordo com a figura 1.5.

Figura 1.5 - Esfera celeste e coordenadas do Sol
relativas a um observador situado na Terra [09]

A absorção e difusão da radiação solar pela atmosfera da Terra contribuem para que a
intensidade e distribuição espectral da radiação que chega à superfície sejam muito variáveis
no tempo, apesar da radiação emitida pelo Sol não variar significativamente. O percurso
óptico µ, através da atmosfera, depende do ângulo que a radiação faz com a horizontal, ou
seja do ângulo da altura do Sol. O factor que multiplica µ, designa-se na terminologia
utilizada na área do fotovoltaico por massa de ar e representa-se por AM, este factor AM
indica um múltiplo do percurso da radiação solar na atmosfera para um local preciso, num
determinado momento. A luz solar toma o percurso mais curto através da atmosfera, quando
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a posição do Sol é perpendicular à superfície da Terra. Se o ângulo de incidência solar é mais
baixo, o percurso através da atmosfera é mais longo. Nesta segunda posição, leva a uma
maior absorção e difusão da radiação solar, o que implica uma menor irradiância.
Assim num dia de céu limpo, AM é AM0, considerando que a irradiância solar que atinge a
superfície é máxima quando o Sol se encontra na vertical do lugar porque o percurso óptico
da radiação na atmosfera é menor. Nas mesmas condições mas a 90º consideramos AM1. O
rendimento da conversão fotovoltaica da energia solar varia também a distribuição espectral
da radiação solar e pode apresentar uma grande variabilidade à superfície da Terra, devido à
hora do dia, dia do ano, condição climatérica. Associado a este fenómeno os materiais
utilizados nos PV são selectivos no que concerne à absorção de energia solar. Por este
motivos, a norma IEC 60891, define que os ensaios devem ser efectuados em AM1,5, que
significa uma distribuição espectral da radiação solar total (directa + difusa) incidente, num
dia de céu limpo, com uma superfície perpendicular aos raios solares e inclinada a 37º,
correspondente a uma irradiância de 1000W.m-2.

1.3.3 – Radiação Solar
A radiação apresenta-se como uma forma de transferência de calor em que a energia é
transferida de um objecto para outro sem que o espaço entre ambos seja, necessariamente,
aquecido. No caso da atmosfera, a fonte de calor é o Sol. A energia radiante solar percorre o
espaço sob a forma de ondas electromagnéticas e aquece a superfície terrestre sem causar
um aumento significativo da temperatura do ar. De facto, diferentes corpos absorvem energia
de forma diferenciada.
As ondas electromagnéticas não necessitam de um meio de propagação; elas viajam no
espaço à velocidade de 299 792,458 km.s-1 (≈3x108 m.s-1), correspondente à velocidade da luz
no vácuo (c0); na atmosfera terrestre, a sua velocidade diminui para 299 710 km.s -1. As
características da radiação electromagnética são totalmente definidas pelo seu comprimento
de onda (λ) correspondente à distância entre dois máximos ou pela sua frequência (n). Por
outro lado, a radiação solar está associada à emissão de luz, por sua vez associada à presença
de fotões: a radiação solar consiste num fluxo de fotões que se propaga de acordo com o que
foi previamente descrito. Assim, toda a energia interveniente nos processos atmosféricos é
proveniente do Sol, esta energia é transferida por radiação de calor sob a forma de ondas
electromagnéticas. A quantidade de energia solar recebida em determinada altura e
determinado local do sistema Atmosfera-Terra designa-se por Insolação que depende de 4
factores:
a) Constante Solar (1368 W.m-2 no topo da atmosfera) – Quantidade média de radiação
recebida num ponto, perpendicular aos raios solares, localizado no exterior da atmosfera
terrestre a meia distância do Sol. A quantidade actual de radiação recebida na camada
exterior da atmosfera varia ligeiramente dependendo da energia emitida pelo Sol e da
distância da Terra ao Sol. Devido à excentricidade da orbita terrestre em torno do Sol, o
planeta encontra-se mais próximo do Sol em Janeiro do que em Julho. A actividade solar não
é constante o que também origina flutuações na quantidade de energia emitida. No conjunto,
todas estas variações são desprezíveis, face aos restantes factores que afectam a Insolação.
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b) Transparência da Atmosfera – Refere-se à quantidade de radiação que atravessa a
atmosfera e atinge a superfície do planeta. Parte da radiação recebida na atmosfera é
reflectida pelo topo das nuvens e pela superfície terrestre; outra parte é absorvida por
moléculas e nuvens. Consequentemente, nem toda a radiação disponível no topo da
atmosfera atinge, efectivamente, a superfície terrestre. Tem um papel importante na
quantidade de radiação que atinge a superfície terrestre. Diferentes constituintes
atmosféricos absorvem ou reflectem energia de diversas formas e em diversas quantidades.
c) Duração do Dia – Quanto maior for a duração do dia, maior será a possibilidade de
insolação. A duração do dia varia com a latitude e com as estações. No Equador, dia e noite
têm a mesma duração. Nas regiões polares, a duração do dia atinge um máximo de 24h no
Solstício de Verão e um mínimo de 0h no Solstício de Inverno
d) Ângulo de Incidência dos Raios Solares – O ângulo segundo o qual os raios solares
atingem a superfície terrestre varia consideravelmente com a latitude. Uma superfície
relativamente perpendicular a um feixe vertical de raios solares recebe a quantidade máxima
de radiação. Portanto, áreas nas quais os raios solares são oblíquos, estão sujeitas a menor
insolação porque os raios oblíquos são forçados a atravessar uma camada mais espessa de
uma atmosfera que reflecte e absorve energia e porque a energia é espalhada por uma área
maior. O mesmo princípio se aplica aos ângulos de emissão dos raios solares: ao meio-dia
solar, a intensidade de insolação é maior; nas horas da manhã ou da tarde, quando o Sol está
num ângulo baixo, a quantidade de insolação diminui.
O espectro da radiação solar é constituído por uma vasta gama de frequências, que vão
desde os infravermelhos (baixas frequências) até às ultravioletas (altas frequências) e 99% da
energia radiada pelo sol tem comprimentos de onda compreendidos entre os 0,28µm e
4,96µm, uma taxa relativamente pequena do espectro electromagnético.

Figura 1.6 – Espectro da radiação Solar [05]
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1.3.4 – Radiação solar em planos inclinados
A radiação solar é sempre maior numa área que se estende perpendicularmente em
relação aos raios solares, do que numa área horizontal das mesmas dimensões. Uma vez que o
azimute e a altura solar mudam ao longo do dia e do ano, o ângulo de incidência da radiação
solar varia constantemente na maior parte das áreas potenciais ao aproveitamento da energia
solar (telhados, coberturas, etc.....). A análise da radiação anual ajuda a equacionar a
conveniência das áreas existentes, tendo em conta o seu aproveitamento solar, em função do
azimute e da altura solar (média a longo prazo). A orientação da instalação solar, tem por
resultado diferentes níveis de irradiação. Em Portugal, a orientação óptima de uma instalação
é a direcção Sul, com um ângulo de 35º de inclinação. Neste caso, o nível de irradiação é
quinze por cento maior do que numa área horizontal (ângulo de inclinação=0º). A construção
de instalações solares em telhados inclinados, com orientações diferentes à da posição
óptima, traduz-se numa menor produção de energia devido à redução da radiação. Uma
orientação para Sudoeste ou Sudeste dos telhados, ou uma inclinação entre 20º e 50º,
implicam uma redução máxima da energia produzida de dez por cento. Os telhados com uma
orientação que varie ainda mais da posição óptima, podem também ser explorados mas,
nesta situação, a menor irradiação deverá ser equacionada. A utilização das fachadas para a
integração de tecnologias solares (ângulo de inclinação=90°) implica uma produção de
energia menor, devido à redução significativa da irradiação. Neste caso, a boa visibilidade da
instalação solar (o proveito da imagem), aspectos de design, entre outros factores, têm um
papel vital para a decisão final sobre a construção da fachada com este material.

Figura 1.7 – Informação
geográfica fotovoltaica [16]
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A irradiação solar, disponível na Europa varia significativamente com a latitude,
nomeadamente na zona “pigs”, poderá atingir valores superiores ao dobro dos países
escandinavos. Como exemplo, Portugal varia tem um intervalo médio de irradiação de, 1700 a
2000 kWh/m2 e a Alemanha, que é o maior país europeu com potência fotovoltaica instalada,
atinge no máximo 1400 kWh/m2. Em algumas regiões situadas perto do Equador, excede 2300
kWh/m2 por ano, enquanto que no sul da Europa não deverá exceder os 1900 kWh/m2. Em
Portugal, este valor poderá situar-se entre os 1300 kWh/m2 e os 1800 kWh/m2. São notáveis
as diferenças sazonais existentes por toda a Europa, quando se observa a relação entre a
radiação solar para os períodos de Verão e de Inverno.
Da energia proveniente do Sol, há uma quantidade considerável que não chega a atingir a
superfície da Terra, devido a diversos fenómenos de reflexão e atenuação. Entre estes
fenómenos destaca-se a atenuação, exercida pela camada do ozono e pela absorção de raios
infravermelhos pelas moléculas H2O, O2 e CO2 da atmosfera. Devido aos fenómenos descritos
anteriormente, a radiação que chega à superfície da Terra é constituída por dois
componentes apenas, a radiação directa e a radiação difusa. Podemos assim diferenciar cinco
componentes de radiação solar incidente:
- Radiação directa [Hb]:
constituída por raios solares
recebidos em linha recta do sol;
- Radiação difusa [Hd]:
procedente de todo o céu
visível, excluindo o disco solar,
e originada pelos raios não
directos e dispersos pela
atmosfera.
Depende
fundamentalmente das nuvens,
sendo muito variável no tempo;
- Radiação do albedo:
procedente do solo e com
origem na reflexão da radiação
incidente na superfície. O seu
valor médio ronda os 30%,
Figura 1.8 – Componentes da radiação [05]
todavia depende sempre das
características reflectivas do solo.
- Radiação global [H]: é a radiação total que incide na superfície e é a soma da radiação
directa e difusa das componentes anteriores.
- Radiação total [Ht]: é a soma da radiação directa, difusa e de albedo.

 1  cos  
 1  cos  
H t  H b  Rb  H d * 
  H
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 2 
 2 

(1.2.)
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Nos dias claros, a fracção da radiação directa prevalece. No entanto, na maioria dos dias
cobertos de nuvens (especialmente no Inverno), a radiação solar é quase completamente
difusa. Em Portugal, a proporção da radiação solar difusa durante um ano, é cerca de 40%
para 60% de radiação directa. O albedo varia de acordo com a composição da superfície
terrestre e nível de reflexão, quanto maior for a opacidade menor será o albedo. Trata-se de
um dado inicial solicitado por alguns programas de simulação. Quanto maior for o albedo,
maior é a reflexão da luz solar (pelo que mais brilhantes ficam as zonas adjacentes) e a
radiação difusa. Pode-se assumir um valor geral de =0,3 para o albedo.
Podemos decompor a radiação solar que chega ao topo da atmosfera em diversas partes,
como mostra a figura abaixo. As percentagens indicadas são valores médios. Balanço
energético da Terra considerando que a quantidade de radiação solar que atinge o sistema
“Terra + atmosfera” é 100 unidades de energia.

Figura 1.9 – Balanço energético da Terra [17]

1.3.5 – Processos de medição da radiação solar
A medição da radiação solar pode ser efectuada com piranómetros, por sensores
fotovoltaicos ou indirectamente através da análise das imagens de satélite. Os piranómetros
são instrumentos de medição de elevada precisão, que medem a radiação solar num plano
horizontal. Compõem-se principalmente de duas semi-esferas de vidro, um prato de metal
preto que é usado como superfície absorvente, os termoelementos e uma concha de metal
branco. A radiação solar atravessa o vidro semi-esférico, incidindo perpendicularmente sobre
a superfície absorvente, aquecendo-a. Uma vez que o aquecimento depende directamente da
irradiação, esta pode ser calculada recorrendo à diferença de temperatura do metal branco e
a superfície absorvente. Para calcular esta diferença de temperatura é utilizado uma fila de
termoelementos, dispostos em paralelo, que proporcionam uma tensão proporcional à
diferença de temperatura. A tensão medida e o respectivo factor de calibração do
voltímetro, permitem determinar imediatamente a quantidade de radiação global. Quando a
radiação directa está protegida por uma banda sombreadora, é possível medir a radiação
difusa. Um piranómetro é um aparelho de medida de elevada precisão. Contudo, é
ligeiramente inerte, pelo que as mudanças rápidas da radiação (devidas por exemplo, a céus
cobertos com intervalos de Sol) são registadas de um modo insuficiente.
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1.3.6 – Distribuição da Radiação Solar
A intensidade da radiação solar fora da atmosfera, depende da distância entre o Sol e a
Terra, que não sendo constante devido ao movimento rotacional da Terra, pode variar
durante o decorrer do ano entre 1,47 x 108 km e 1,52 x 108 km. Devido a este facto, a
irradiância E0 varia entre 1325 W/m2 e 1412 W/m2. O valor médio é designado por constante
solar, E0 = 1367 W/m2. A energia incidente por unidade de área será portanto máxima para
superfícies normais ao sol. No entanto, apenas uma parte da quantidade total da radiação
solar atinge a superfície terrestre3. A atmosfera reduz a radiação solar através da reflexão,
absorção (ozono, vapor de água, oxigénio, dióxido de carbono) e dispersão (partículas de pó,
poluição). O nível de irradiância na Terra atinge um total aproximado de 1000 W/m2 ao meiodia, em boas condições climatéricas, independentemente da localização. Ao adicionar a
quantidade total da radiação solar que incide na superfície terrestre durante o período de um
ano, obtém-se a irradiação global anual, medida em kWh/m2.

Tabela 1.1 – Irradiação
Solar [21]
Zona

Irradiação solar
[MJ/m2]

A

8,6 a 12,2

B

12,2 a 15,8

C

15,8 a 19,4
Figura 1.10 – Mapa Europeu de irradiação solar [21]

1.3.7 – Vantagens e Inconvenientes da energia solar como aproveitamento de
microgeração fotovoltaica
1.3.7.1 - Vantagens:
- A energia solar pelo facto de se tratar de uma energia renovável e limpa, não polui
durante o seu uso, permitindo garantir a sustentabilidade da geração de energia a longo
prazo, depende apenas da vida útil do sol e contribui para a redução da poluição atmosférica
e emissão de níveis de CO2 em que, a título de exemplo, um módulo fotovoltaico de 6,1 MWp
permite evitar a emissão de aproximadamente 3200 Ton CO2/Ano para a atmosfera [4].
Inclusive a poluição decorrente da fabricação dos equipamentos necessários para a
construção dos painéis solares é totalmente minimizada utilizando as formas de controlo
actualmente existentes, sendo produtos recicláveis em fim de vida. Também apresentam
qualidades ecológicas pois o produto final é não poluente, silencioso e não perturba o
ambiente.

3

A quantidade de energia solar que atinge a superfície da Terra corresponde, aproximadamente, a

dez mil vezes a procura global de energia. Assim, teríamos de utilizar apenas 0,01 % desta energia para
satisfazer a procura energética total da humanidade.
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- Permite a redução da dependência energética externa e com origem em combustíveis
fósseis poluentes, contribuindo de forma significativa e positiva para a balança comercial,
económica e ambiental do país. Acrescenta ainda um custo de operação reduzido pois não
necessita de combustível, nem transporte, nem trabalhadores altamente qualificados,
- Os painéis solares são na sua maioria compostos por Silício, que é abundante, acessível e
não tóxico, são a cada dia mais eficientes e de maior potência, e o seu custo inicial tem vindo
a decair.
- A energia solar é uma excelente opção em lugares remotos ou de difícil acesso porque
permite gerar energia no local onde a mesma é utilizada, pois sua instalação em pequena
escala não obriga a enormes investimentos em linhas de transmissão, reduzindo a
necessidade de transporte e de construção de pesadas infra-estruturas.
- As centrais necessitam de manutenção mínima quase inexistente, o tempo de vida dos
equipamentos é elevado, os módulos são de fácil portabilidade e adaptabilidade, permitem
montagens simples e adaptáveis a várias necessidades energéticas. Os sistemas podem ser
dimensionados para aplicações de alguns mW até MW e são considerados de alta fiabilidade
por não terem peças móveis, o que é muito útil em aplicações em locais isolados.
- As vantagens da captação de energia através de sistemas fotovoltaicos são a
descentralização da produção, ficando acessível a qualquer comunidade em qualquer local,
por mais remoto que seja.
- Em países com níveis de insolação elevada, como Portugal, sendo inclusive um dos
melhores a níveis europeus, a utilização da energia solar é viável e rapidamente amortizado
em grande parte do seu território. Ainda
com maior relevância para locais longe
dos centros de produção energética, em
que o recurso à sua utilização ajuda a
diminuir a procura energética e
consequentemente a perda de energia
que ocorreria na sua transmissão.
Figura 1.11 – Exemplo vantajoso do PV solar

1.3.7.2 - Inconvenientes:
- Existe variação temporal inconstante nas quantidades produzidas de acordo com a
situação climatérica, devido às condicionantes inerentes à natureza da energia solar, as
alterações de luz ao longo das 24 horas, a presença de condições climatéricas desfavoráveis
(nebulosidade, chuvas, neve), além de que durante a noite não existe produção alguma, o
que obriga a que existam meios de armazenamento da energia produzida durante o dia, em
locais onde os painéis solares não estejam ligados à rede de transmissão de energia.
- Locais em latitudes médias e altas (Ex: Finlândia, Islândia, Nova Zelândia e Sul da
Argentina e Chile) sofrem quedas bruscas de produção durante os meses de Inverno devido à
menor disponibilidade diária de energia solar. Locais com frequente cobertura de nuvens
(Londres) tendem a ter variações diárias de produção, de acordo com o grau de nebulosidade.
- As formas de armazenamento da energia solar, onde normalmente é necessário proceder
ao armazenamento de energia sob a forma química (baterias), são pouco eficientes quando
comparadas por exemplo aos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás) e com a energia
hidroeléctrica (água).
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- Os painéis solares têm um rendimento médio de conversão de apenas 25% e uma taxa de
conversão de energia pouco elevada, associado a um custo inicial elevado, por comparação
com outros sistemas.
- O fabrico dos módulos fotovoltaicos necessita tecnologia de ponta, que implica knowhow e um custo de investimento elevado.

1.4 - Actualidade
Fotovoltaico

Energética:

com

inclusão

do

Solar

A forma de energia utilizada, quantidades e origens dos consumos energéticos que cada
país consome, ou seja o seu Balanço Energético, é actualizado e elaborado permanentemente
em Portugal de forma institucional pela DGEG, utilizando para tal a informação fornecida
pelos importadores, produtores, distribuidores e consumidores de energia. A nível
internacional é possível obter essa informação através da IEA.
Tabela 1.2 – Capacidade e previsão das FER [08]
Zona Fontes

Capacidade 2009

Previsão para 2010

Objectivos para 2020

Renováveis

[MW]

[MW]

[MW]

Eólica

3500

5100

8500

Hidroeléctricas

4800

5000

7000

Mini-Hídricas

600

600

750

100

200

1500

Solar
[PV + CSP]

Após a reeleição em Setembro de 2009, a actual governação Portuguesa anunciou um
ainda mais ambicioso programa, com uma forte aposta nas energias renováveis, indo de
acordo com a Directiva Europeia 2009/28/EC. Uma das metas a atingir em 2020 é atingir 31%
da produção de energia nacional baseada em fontes renováveis. Para ser fisicamente
realizável espera-se incrementar aos valores já existentes em 2010, a construção de novas
centrais hidroeléctricas, eólicas e fotovoltaicas. A inclusão das tecnologias solares centra-se
na microgeração PV e centrais CSP.
Dentro destes mercados do sector energético, iremos balizar e elaborar particular
destaque para o eléctrico, onde estamos presentes no MIBEL, nos mercados europeus e
indirectamente nos mercados internacionais. É sabido que a distância é um factor altamente
penalizante para o transporte de energia, devido às perdas adjacentes à sua transmissão. Por
este motivo é visível a mudança do paradigma energético central para uma produção próxima
do consumidor, descentralizada e de menor capacidade produtiva. É neste contexto que a
produção por microgeração fotovoltaica se incrementa no mercado eléctrico. Por definição,
um dado mercado é o encontro entre a procura e oferta de um dado produto (neste caso
produto energético) em que desse encontro resulta um preço de equilíbrio (preço de
mercado) e uma quantidade de energia que será produzida e consumida.
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É importante que a cada momento a oferta e a procura de energia estejam em equilíbrio,
para evitar rupturas no abastecimento ou a acumulação de stocks de energia por parte das
empresas fornecedoras. Até porque os desequilíbrios tem consequências, a título de exemplo,
se num certo dia de verão as temperaturas atingirem valores muito altos, levando as famílias
e as empresas à utilização de todos os ares condicionados, pode acontecer que o consumo de
electricidade num dado momento seja superior à electricidade disponível para consumo. Se
não for possível fornecer à rede a electricidade procurada em cada momento poderá ocorrer
uma sobrecarga na rede que leva a um “apagão”. O termo “apagão” utiliza-se na gíria para
significar que aconteceu um corte técnico no fornecimento de electricidade. As
consequências dos apagões são fáceis de imaginar, podendo perturbar toda a vida de uma
comunidade.

1.4.1 – Em Portugal
O país, devido às suas condições climáticas, possui excelentes condições para a conversão
fotovoltaica, na União Europeia, Portugal continental é, a par da Itália e depois da Grécia e
da Espanha, o país com maior potencial de aproveitamento de energia solar., o nosso país
dispõe de uma situação privilegiada para o desenvolvimento deste tipo de energia, que não se
tem, no entanto, verificado, contudo apresenta um dos mais elevados recursos solares: 1400
a 1800 kWh/m2/ano, gama de valores de Irradiação no plano horizontal, 14 a 17 MJ/(m2.dia),
mais de 2200 horas/ano de insolação na Região Norte a 3000 horas/ano no Algarve, traduzido
em índices de produção entre os 1000 e os 1500 kWh por ano, por cada kWp instalado.
Contudo,

esta

situação

ainda pode ser majorada, caso
se um sistema seguir a posição
do Sol, a energia produzida
será maior. Nos dias de maior
radiação, em que existe uma
grande proporção de radiação
directa,
Figura 1.12 – Radiação solar:
Quantidade de irradiação em
Portugal [22]

podem

obter-se

ganhos relativamente elevados
de

radiação

movimento.

através
Em

dias

deste
sem

nuvens, estes ganhos podem
atingir 50% no Verão e 300% no
Inverno, quando comparados
com os ganhos de sistemas
fotovoltaicos com uma área de
captação horizontal.
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A maior parte do aumento da produção de energia, devido ao movimento do equipamento
que permite seguir a deslocação do Sol, pode ser obtida no Verão. Não só os ganhos absolutos
são muito maiores do que no Inverno, mas também a proporção de dias nublados é
significativamente maior no Inverno.
Há dois tipos de dispositivos, que permitem o movimento dos equipamentos de acordo
com a deslocação do sol: os que têm dois eixos e os que têm apenas um eixo. Os mecanismos
com dois eixos focam sempre o Sol na melhor posição. No entanto, dado que os mecanismos
de dois eixos são muito mais complexos do ponto de vista técnico do que os de um eixo, são
muitas vezes preteridos a favor destes últimos. Estes dispositivos permitem seguir a
trajectória diária do Sol bem como a trajectória anual. Esta última pode ser conseguida de
um modo bastante simples, uma vez que o ângulo de inclinação terá de ser ajustado em
maiores períodos de tempo (semanas ou meses).
Todavia, nem todos os dias são soalheiros, é sentimento notório entre a maioria dos
actores do mercado fotovoltaico português de que, além do elevado investimento inicial, a
insuficiência e falta de adequabilidade dos incentivos que têm vindo a ser atribuídos, a
carência de regulamentos específicos e de normas de qualidade aplicadas aos instaladores e
aos equipamentos, têm dificultado o desenvolvimento das aplicações fotovoltaicas no nosso
país. Várias são as razões apontadas para o fraco desenvolvimento da energia solar em
Portugal:
- Algumas más experiências no primeiro período de expansão do solar na década de 80,
associadas à falta de qualidade dos equipamentos e, sobretudo, das instalações, o que
afectou negativamente a sua imagem;
- Falta de informação específica sobre as razões do interesse e as possibilidades desta
tecnologia junto dos seus potenciais utilizadores;
- Custo elevado do investimento inicial, desencorajando a adopção de uma solução que,
pode competir com as alternativas convencionais;
- Barreiras técnicas e tecnológicas à inovação ao nível da indústria, da construção e da
instalação de equipamentos;
- Insuficiência e inadequação das medidas de incentivo.
Entretanto, muitos países fizeram notáveis avanços na promoção desta tecnologia já
banalizada em alguns deles e novos e mais fiáveis equipamentos foram aparecendo no
mercado, dando origem a uma verdadeira indústria solar térmica e fotovoltaica na Europa.
Mesmo em Portugal, para além dos mais variados equipamentos importados, já existem hoje
alguns PV de tecnologia portuguesa, havendo indústria nacional que pode contribuir com o
fabrico de equipamentos de qualidade e existindo competência na área da engenharia e
capacidade de instalação de sistemas, bem como de controlo e certificação da sua qualidade
actualmente a cargo do LNEG através do LECS (embora neste momento ainda não certifiquem
PV, apenas colectores solares térmicos).
A situação do mercado em Portugal até aqui, porém, tem contrastado com a tendência de
expansão que se observa na maior parte dos nossos parceiros europeus. A título comparativo,
a Alemanha, onde a radiação solar é muito inferior à nossa (pouco mais de metade em termos
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médios anuais), é hoje o líder na Europa com mais de 4 milhões de m 2 de colectores térmicos
instalados e campanhas de incentivos do solar fotovoltaico como a campanha dos "100.000
tectos solares". A Grécia, país muito semelhante a Portugal em termos económicos,
energéticos e populacionais, tem um mercado interno anual de solar térmico de 30 vezes
superior ao nosso, com cerca de 3 milhões de m2 de colectores térmicos instalados. Apesar
das condições desfavoráveis do mercado nacional, algumas experiências passadas de sucesso
com energia solar merecem ser realçadas, existindo ainda muitos sistemas a funcionar
convenientemente, há já muitos anos, por todo o país. Alguns foram mesmo objecto de
demonstração e monitorização, mostrando claramente o valor da tecnologia.
A nova legislação da microprodução, que entrou em vigor no ano de 2008, poderá
contribuir para alterar este panorama, uma vez que permite aos consumidores em BT vender
a energia produzida através de fontes renováveis, incluindo painéis fotovoltaicos.
Graficamente, é visível um crescimento tímido do crescimento da produção eléctrica
fotovoltaica, embora a resposta nos últimos 2 anos indique uma tendência de crescimento,
facto a que não será alheio a entrada de nova legislação e medidas de incentivo traduzido em
apoios financeiros.

Figura 1.13 – Crescimento da produção eléctrica solar fotovoltaica, fonte [03] e [23], cálculo [24]

A leitura do gráfico traduz o nascimento de 1 PV em 2000, a adição de 3 PV em 2007, o
incremento em 33 PV em 2008 e um total de 139 PV em finais do ano de 2009, o que no início
do ano de 2010, este tipo de produção representava 0,3% da produção nacional em valores
brutos (considerando o impacto da importação) e 0,9% no peso da produção de cada
tecnologia no total da produção de energia renovável em Portugal Continental, perfazendo
125MW de potência licenciada [3]. Ressalva-se que estes dados são oficiais e relativos à
microprodução, o que implica que estes PV estão legalizados e ligados à rede eléctrica
nacional, não inclui obviamente PV de carácter particular e/ou experimentais.
No capítulo geral das renováveis, as estatísticas datadas de Março de 2010 indicam que o
total da potência instalada renovável atingiu 9 229 MW, no final de Março de 2010. O
aumento de potência, relativamente a Março verificou-se na potência instalada eólica e de
biomassa sem cogeração, registando-se, também, um aumento significativo da potência
instalada em microprodução.
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A produção total de energia eléctrica, a partir de FER, cresceu 78% no 1º trimestre de
2010, relativamente a igual período de 2009. Para este crescimento contribuiu fortemente o
comportamento da sua componente hídrica que continua a registar uma produção
excepcionalmente elevada no mês de Março com um aumento de 175% relativamente ao mês
homólogo do ano anterior. A produção eólica, no 1º trimestre de 2009, também cresceu de
forma acentuada, principalmente devido ao forte vento registado, resultando num acréscimo
de 57% relativamente a igual período do ano anterior.

Tabela 1.3 – Situação actual da produção de energia eléctrica a partir de energias
renováveis em GWh [03]
Fontes

1ºTrim

Renováveis

2008

Hídrica Total

1.429

3ºTrim

4ºTrim

1ºTrim

2ºTrim

3ºTrim

2008

2008

2009

2009

2009

2.798

1.442

1.434

3.437

1.478

1.220

2.582

4.460

1.177

2.356

1.357

1.299

2.904

1.314

1.169

2.160

3.894

127

226

54

71

283

83

28

224

297

125

215

31

64

250

81

23

198

269

1.520

1.231

1.098

1.871

1.739

1.434

1.472

2.795

1.962

340

339

366

343

340

342

354

354

222

35

38

36

36

32

73

97

109

75

75

130

123

113

108

135

120

73

Biogás

17

16

17

18

19

19

20

22

14

Fotovoltaica

6

11

12

8

25

47

55

32

23

Ondas/Marés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

3.422

4.564

3.094

3.823

5.700

3.488

3.354

6.014

6.829

2.245

2.208

1.737

2.524

2.796

2.174

2.184

3.854

2.935

1.429

2.798

1.442

1.434

3.437

1.478

1.220

2.582

4.460

Grande Hídrica
[> 30MW]
PCH
[> 10 e <= 30 MW]
PCH
[<= 10 MW]
Eólica
Biomassa
(c/ cogeração)
Biomassa
(s/ cogeração)
Resíduos Sólidos
Urbanos

2ºTrim
2008

95

4ºTrim
2009

1ºTrim
2010

Total
(s/ Grande
Hídrica)
Hídrica Total
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O aproveitamento hidroeléctrico destaca-se, quer por factores históricos, tradicionais e
de rentabilização, quer pela boa oferta de condições apropriadas no nosso país, quer ainda
pelo conceito da cultura de centralização da produção de energia eléctrica. Não menos
importante é o peso produtivo que a FER eólica, tecnologia recente, já detém e proporciona
em potência. É evidente que no aproveitamento das Ondas/Marés, embora existam vários
projectos-piloto experimentais, ainda não se tornaram uma realidade produtiva. Todas as
outras FER são de valor residual em termos comparativos, mas com valores interessantes, que
indicam que são muito mais que apostas experimentais. Particularmente, o aproveitamento
fotovoltaico tem percentualmente crescimentos na ordem dos 400% ao ano e a particular
curiosidade de entre as estações do ano com maior e menor variação de irradiação solar, o
diferencial atinge apenas os 24% em 2008 e os 28% em 2009.
De facto, foram os governos da Alemanha e do Japão quem primeiro percebeu que a
criação de um verdadeiro mercado fotovoltaico não poderia basear-se apenas no
desenvolvimento tecnológico, mas também ser incentivado por meio de incentivos no sentido
de criar massa crítica no mercado. Um estudo financiado pela Comissão Europeia mostrou
recentemente que, utilizando tecnologia actual melhorada apenas por investigação focada
com resultados previsíveis, uma fábrica de painéis solares com um nível de produção da
ordem dos 500 MW anuais levaria a uma redução dos custos dos painéis solares para valores
competitivos com a electricidade convencional (€1/Wp). Estes resultados vêm confirmar que
esta tecnologia não está longe de se tornar competitiva, e que as economias de escala são
determinantes para evoluir os níveis de eficiência.
A eficiência de conversão, ou rendimento, de uma célula fotovoltaica é definido como o
quociente entre a potência da luz que incide na superfície da célula fotovoltaica e a potência
eléctrica disponível aos seus terminais. A termodinâmica impõe um limite máximo à taxa da
eficiência da conversão fotovoltaica (como de resto a todos os processos de transformação de
energia) e a própria arquitectura das células fotovoltaicas reduz ainda mais a eficiência
máxima das células.
Comecemos por considerar a radiação solar média em Portugal, que é 1500 kWh/m 2/ano.
Assumindo um eficiência de conversão de 15% temos 225 kWh/m 2/ano de electricidade solar.
Como o consumo nacional é da ordem de 4,5 x 1010 kWh/ano seriam precisos 200 km 2 de
painéis solares para produzir toda essa electricidade. Dividindo pelo número de habitantes,
10 milhões, significa que cada português precisaria de 20 m2 de painéis fotovoltaicos, com a
tecnologia actual, para produzir toda a electricidade que consumimos (não só o consumo
doméstico individual mas também o consumo de electricidade na industria e nos serviços).
Esta área corresponde a cerca de 20% [10] da área de asfalto nas estradas nacionais! Podemos
então concluir que o obstáculo à expansão da energia solar fotovoltaica não é a sua eficiência
mas o custo dos painéis (por unidade de energia produzida).
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Figura 1.14 – Custos PV,
fonte [07], dados [20]

Graficamente é visível, que este tipo de produto tem no longo prazo, uma resposta
economicamente previsível de competir directamente com outras fontes energéticas, sem
recurso a qualquer tipo de subsídio, com intervenção do sector público na economia. Nos
países do Sul da Europa o custo de produção de electricidade por via PV em breve atingirá a
paridade com a rede eléctrica, basta seguir a linha com 1800 horas anuais de Sol, para nos
apercebermos que neste momento já concorrem, de forma viável, com as centrais que
operam nas horas de ponta. Também é visível, que se nesta fase, que iniciou em 1990, sem
apoios ao nível económico e de investigação, teria muito provavelmente, não conseguido
alcançar o estado de alternativa. Este é um dos actuais assuntos que causam alguma
preocupação no panorama das renováveis, devido a só existirem porque são remuneradas a
preços muito acima do mercado. Não quer isto dizer que se concorde com os preços do
mercado, porque as externalidades associadas aos consumos de combustíveis fósseis torna
essas fontes bem mais caras do que as renováveis. No entanto o objectivo dos subsídios tem e
deve ser o de fomentar o desenvolvimento de algo e não para o sustentar por um longo prazo.
Até porque o nível de subsidiação tem vindo a descer. Os concursos que estão a ser feitos têm
dado lugar a verdadeiros „leilões‟ de tarifas, além de que a evolução tecnológica torna as
energias renováveis cada vez mais rentáveis. Acrescentamos que esperemos estar a
desenvolver várias indústrias nestas áreas e não apenas a gastar os impostos dos portugueses
sem benefícios a longo prazo.
Todavia, para podermos incrementar rapidez na obtenção da paridade com a rede nos
próximos 2 a 3 anos, devemos de baixar o custo de produção das tecnologias existentes
nomeadamente através de novos processos integrados de fabrico de silício, reduzir o custo
associado aos materiais conversores nomeadamente utilizando películas finas e integração
com materiais de construção (azulejos e telhas fotovoltaicas, …) e aumentar a eficiência
global do sistema utilizando células de muito alta eficiência (multijunção) associadas a
concentração, sem esquecer a possibilidade de produção conjunta de electricidade e calor.
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Mas os dados dizem que, a paridade entre o custo da electricidade produzida por
fotovoltaicos e o preço de venda em BT será atingido nos países do Sul da Europa em meados
da década 2010-2020. A Iniciativa Solar promovida pela EPIA prevê que em 2020, 12% da
electricidade Europeia seja proveniente de sistemas fotovoltaicos, o que no caso de Portugal
significará cerca de 6000 MWp instalados naquele ano, implicando um forte crescimento da
capacidade instalada (aproximadamente 45% ao ano entre 2010 e 2020). Este objectivo faz
apelo a:
- Novas fábricas com capacidades de produção de 1 GW/ano
- Redução dos custos de fabrico (produção integrada)
- Aumento da eficiência (Investigação e Desenvolvimento)
Hoje, embora ainda estejamos numa fase intermédia, os dados comprovam-no, que a
aposta na renovável e fotovoltaica, é uma aposta ganha, mesmo não contabilizando todas as
externalidades, que no cômputo geral, incorporam ainda mais valor a este tipo de fonte
energética.
Tabela 1.4 – Avanço tecnológico do solar fotovoltaico [11]
Parâmetro

1990

2010

Variação [%]

Área [m2/kW]

9 a 10

6

- 37

Eficiência [%]

10 a 12

16 a 17

+50

11,8

3,5

-70

Custo de investimento
[M€2009/MW instalado]

As externalidades, também chamadas economias externas, cujos efeitos podem ser
positivos ou negativos - em termos de custos ou de benefícios - gerados pelas actividades de
produção ou consumo exercidas por um agente económico e que atingem os demais agentes,
sem que haja incentivos económicos para que, o seu causador produza ou consuma a
quantidade referente ao custo de oportunidade social. Na presença de externalidade, o custo
de oportunidade social de um bem ou serviço difere do custo de oportunidade privado,
fazendo com que haja incentivos não eficientes do ponto de vista social. Portanto,
externalidades referem-se ao impacto de uma decisão sobre aqueles que não participaram
dessa decisão. A externalidade pode ser negativa, quando gera custos para os demais
agentes, como exemplo, uma fábrica que polui o ar, afectando a comunidade local. Pode ser
positiva, quando os outros agentes, involuntariamente, beneficiam dos investimentos
governamentais em infra-estruturas e equipamentos públicos.
Existe uma vasta literatura sobre falhas de mercado denominadas externalidades, que
consistem na representação imperfeita num preço de todos os custos sociais associados a um
produto ou um serviço. Podem ser positivas, no caso de um serviço não integrar no seu preço
todos os benefícios que proporciona à comunidade (refere-se frequentemente os exemplos da
educação, da I&D, ou das sinergias entre empresas de um cluster), e podem resultar assim
num investimento inferior ao desejável pela via do mercado. No caso da energia, as
externalidades, e em particular as externalidades negativas (impactes ambientais, sociais e
sanitários dos combustíveis fósseis, por exemplo) são numerosas e conduzem a escolhas de
mercado que não reflectem necessariamente o bem comum.
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Instrumentos como o sistema europeu de comércio de emissões visam justamente
internalizar no preço da energia e nas escolhas das empresas uma parte das externalidades
ligadas às emissões de CO2. Confia-se na capacidade deste instrumento em obter resultados
significativos nos sectores abrangidos, nomeadamente a produção de electricidade e os
sectores
industriais
grandes consumidores de
energia. No entanto, este
sistema poderá tornar-se
ainda mais eficaz no
futuro se uma proporção
maior dos certificados de
CO2 forem leiloados, em
vez de serem atribuídos
gratuitamente, como foi
o caso na primeira fase
por
razões
de
aceitabilidade por parte
dos actores envolvidos.
Figura 1.15 – Externalidade como custo [13]

O problema fundamental, agora, diz respeito aos sectores não abrangidos pelo comércio
de emissões, e os participantes expressaram dúvidas sobre a capacidade de Portugal em
cumprir os seus objectivos sem medidas mais ambiciosas nestas áreas, nomeadamente os
transportes, o sector residencial e as pequenas empresas. Outra medida intermediária seria,
imputar directamente o CO2 ao utilizador, através dos preços da electricidade, do gás e do
petróleo. Tecnicamente mais simples, esta solução próxima de uma taxa de carbono, vai no
entanto, contra a propensão dos governos sucessivos em tentar mitigar as subidas dos preços
da energia para proteger os consumidores, às vezes em detrimento da eficiência.
Neste contexto Portugal, um dos países da Europa com maior disponibilidade de recurso
solar, mas ainda com uma
produção muito assente em
combustíveis fósseis e com
enorme dependência energética
do exterior. Embora estes dados
sejam
de
2007,
são
representativos
do
longo
caminho a percorrer, se bem,
que em abono da verdade, os
dados actuais já são mais
“verdes”.
Figura 1.16 – Distribuição da energia primária em Portugal [08]
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Figura 1.17 – Fontes energéticas para produção
de energia eléctrica em Portugal [08]

Figura 1.18 – Evolução da produção PV em Portugal até 2010 [25]

1.4.2 – Produção Mundial de Energia Solar
Estima-se que o total da potência de pico instalada em painéis solares tenha sido da
ordem dos 8 GWp [18]. A tabela 1.5. compara a capacidade instalada total até 2007 com a
instalada só em 2007. O total de instalações ligadas à rede eléctrica está separado das
instalações isoladas. A tabela também mostra a capacidade instalada per capita, assim como
o preço por Wp e o valor pago pelos estados como incentivo à produção de electricidade a
partir de energia solar. A chamada insolação é uma medida do rendimento do painel - por
cada kWp pico instalado, quantos kWh são produzidos num ano. Este valor depende de vários
factores controláveis como a orientação do painel em relação ao Sol e o material com que o
painel é feito. O número de horas de sol por dia é um factor bastante importante e não
controlável.
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Tabela 1.5 - Capacidade de potência instalada em fotovoltaica em 2009 [18]

País ou

Fora da

Ligado

rede

à rede

[MWp]

[MWp]

em 2007

127,9

até 2007

Total

Wp/capita

Preço

Insolação

Incentivo

[MWp]

Total

€/Wp

KWh/kWp·yr

€ /KWh

2130

2258

N/A

2,5 - 11,2

800 - 2902

0 - 65

662,3

7178

7841

em 2007

0,2

14,25

14,45

1,7

6,3 - 11,4

1600 - 2200

65

até 2007

2,841

15,03

17,87

em 2007

0,3

69,9

70,2

2,1

3,2 - 3,6

1400 - 2200

36 - 49

até 2007

13,1

107,1

120,2

em 2007

22

490

512

15,1

3,0 - 4,5

1600 - 2200

18,38 - 44,04

até 2007

29,8

625,2

655

em 2007

35

1100

1135

46,8

4,0 – 5,3

1000 - 1300

51,8 - 56,8

até 2007

35

3827

3862

em 2007

5,91

6,28

12,19

4,1

4,5 - 5,4

1450 - 2902

0 – 26,4

até 2007

66,45

16,04

82,49

Países

em 2007

0,582

1,023

1,605

3,3

3,3 - 4,5

1000 - 1200

1,21 – 9,7

Baixos

até 2007

5,3

48

53,3

Reino

em 2007

0,16

3,65

3,81

0,3

3,67 - 5,72

900 - 1300

0 - 11,74

Unido

até 2007

1,47

16,62

18,09

em 2007

55

151,5

206,5

2,8

2,98

900 - 2150

1,2 - 31,04

até 2007

325

505,5

830,5

Coreia do

em 2007

0

42,87

42,87

1,6

3,50 - 3,84

1500 - 1600

56,5 - 59,3

Sul

até 2007

5,943

71,66

77,6

em 2007

0,993

30,31

31,3

1,2

3,2 - 5,1

1100 - 2000

30,0 - 55,0

até 2007

22,55

52,68

75,23

em 2007

1,562

208,8

210,4

15

2,96

1200 - 1600

N/A

até 2007

90,15

1829

1919

em 2007

3,888

1,403

5,291

0,8

3,76

900 - 1750

0 - 29,48

até 2007

22,86

2,911

25,78

em 2007

0,869

0,15

1,019

0,2

5,44 - 6,42

1700 - 2600

Não tem

até 2007

20,45

0,3

20,75

em 2007

0,055

2,061

2,116

3,4

3,6 - 4,3

1200 - 2000

N/A

até 2007

3,224

24,48

27,7

em 2007

0,2

6,3

6,5

4,9

3,18 - 3,30

1200 - 2000

9,53 - 50,8

até 2007

3,6

32,6

36,2

região
Mundo

Portugal

Itália

Espanha

Alemanha

Austrália

USA

França

Japão

Canadá

México

Áustria

Suíça

4

Ano

Valores em cêntimos de euro

4
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Apesar de ao longo dos últimos anos se ter assistido a um rápido aumento anual da
quantidade de energia produzida utilizando a tecnologia PV, essa quantidade continua a ser
muito pequena quando comparada com outras energias renováveis como a energia eólica ou a
produção de energia a partir de biomassa. O principal entrave actual à penetração da
tecnologia PV no mercado reside nos seus custos, que tornam a electricidade produzida
demasiado cara para muitas aplicações. A indústria PV precisa de aumentar a sua
competitividade e de desenvolver dispositivos de conversão e processos de fabrico mais
eficientes. O enquadramento regulamentar pode constituir um entrave à disseminação da
tecnologia, e haveria muita vantagem em continuar a desenvolver trabalhos para uma
normalização efectiva. Actualmente, o mercado tem a percepção de que a tecnologia se
destina a aplicações muito específicas e não a uma aplicação generalizada. Um esforço
coordenado de investigação resultaria na remoção de alguns dos actuais entraves, mas o
verdadeiro lançamento da tecnologia exigirá acções adicionais por parte de todos os
interessados.
A análise realizada pelo Comité Consultivo da EU mostra que a energia PV apresenta
potencial para a produção de electricidade em grande escala com custos competitivos. Em
2030, a energia PV poderá gerar 4% da electricidade produzida a nível mundial. O Conselho
considerou 2030 apenas como um marco intermédio, salientando que a energia PV continuaria
a crescer a bom ritmo muito para lá dessa data. Através da utilização de novos materiais,
prevê-se que a tecnologia evolua para módulos, células e sistemas mais eficientes, mais
duradouros e mais resistentes. Os custos de produção de electricidade deverão diminuir
significativamente, o que resultará num aumento da sua utilização tanto nos mercados mais
industrializados como em aplicações não ligadas à rede nos países em desenvolvimento,
contribuindo assim para a criação de emprego e para o aumento das exportações. No
entanto, o mercado PV será altamente competitivo, e a garantia de uma liderança europeia
exigirá esforços a longo prazo que deverão ser concentrados e bem coordenados.
A União Europeia financia a investigação no sector fotovoltaico desde a década de 70,
contribuindo para grandes melhorias do seu desempenho. No âmbito do actual ProgramaQuadro de Investigação, a UE apoiou algumas iniciativas de vulto com vista à redução do
custo dos módulos, ao desenvolvimento de novos materiais e à promoção da penetração no
mercado. Os esforços futuros deverão utilizar os ensinamentos do passado e ser reforçados
através, em particular, de um esforço intensificado e coordenado por parte dos
investigadores, da indústria e de todas as partes interessadas pertinentes. Este é um exemplo
claro da contribuição que o investimento em conhecimento poderá dar para a prosperidade e
para a sustentabilidade a longo prazo da economia e da sociedade em que vivemos.
No início dos anos 2000, a Comissão Europeia decidiu encorajar o crescimento da
componente da energia eléctrica de origem renovável no seio da União Europeia. A Europa
dos 15 deveria incrementar essa componente de 14,2%, em 1999, para 22%, em 2010. A
integração de 10 novos países no seio da União Europeia em 2004 modificou sensivelmente o
peso da componente renovável na produção de electricidade pretendido para 2010 ao nível
europeu, que diminuiu para 21%. A figura 1.19 compara, para cada país, a percentagem da
energia eléctrica de origem renovável produzida em 1999 com os objectivos estabelecidos
para 2010.
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O solar fotovoltaico não foi contabilizado em 1999 por ter sido pouco significativo. O
crescimento desta fileira é, entretanto, importante entre 2002 e 2003, onde atingiu 43,4%. A
potência instalada no seio da União Europeia é, em 2003, de 562,3 MW. O pelotão da frente
dos países da União Europeia é constituído pela Alemanha com 397,6 MW, pelos Países Baixos
com 48,63 MW, pela Espanha com 27,26 MW e pela Itália com 26,02 MW. Para comparação,
alguns outros países europeus apresentam as seguintes potências instaladas em 2003: França
com 21,71 MW, Portugal com 2,07 MW e Bélgica com 1,06 MW. De realçar que não têm sido os
países do sul da Europa que mais tem desenvolvido a fileira fotovoltaica.

Figura 1.19 – Percentagem da energia eléctrica de origem renovável produzida em 1999
e os objectivos para 2010 [27]

A indústria solar é uma das principais indústrias em relação à redução das emissões de
gases com efeito de estufa no sector da energia. Em 2030, a redução anual das emissões de
CO2 deverá atingir mais de mil milhões de toneladas anuais, equivalentes às emissões totais
da Índia em 2004. As poupanças acumuladas pela energia solar, deverão em 2030 atingir
6.600 milhões de toneladas [19]. Em 2010 os sistemas PV podem-se historicamente definir
como:
- Existe um crescimento tímido da capacidade de produção e de instalações a nível
mundial;
- Representam menos de 1% da produção de electricidade na EU;
- A procura tem assimetrias regionais, sendo mais evidente e determinada onde há
políticas de incentivos;
- Existe um crescimento da indústria e aparecimento em força de produtos Made in China
- Os efeitos da bolha de silício estão a dissipar-se e o silício cristalino continua a dominar
mercado;
- O efeito da crise financeira ainda por acalmar;
- O mercado necessita de incorporar mais e melhores filmes finos e PV de 3ª geração.
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Há uma tendência para investir em mega centrais fotovoltaicas, que nos estudo de
viabilidade económica sugerem ser uma boa oportunidade negócio e são de boa visibilidade
pública como produto PV, contudo tem custos muito elevados, baixa incorporação de
indústria nacional, baixa criação emprego qualificado e baixo efeito multiplicador.

Figura 1.20 – Evolução da potência PV instalada mundialmente em valor acumulado [26]

Capítulo 2
Fotovoltaico
Por Fotovoltaico entende-se a junção de Foto [=Luz] e Volt [= unidade de tensão
eléctrica] sendo termo específico para produção de energia eléctrica a partir da radiação
luminosa [solar]. É usual utilizar a sigla internacional PV como abreviatura, embora em
Portugal se use FV.

2.1 - Caracterização do PV
Os painéis solares fotovoltaicos são na sua génesis, dispositivos utilizados para converter a
energia da luz do Sol em energia eléctrica. Os painéis solares fotovoltaicos são compostos por
células solares, assim designadas, já que em geral captam a luz do Sol. Estas células são por
vezes, e com maior propriedade, chamadas de células fotovoltaicas, ou seja, criam uma
diferença de potencial eléctrico por acção da luz (seja do Sol ou por luz artificial). As células
solares contam com o efeito fotovoltaico para absorver a energia do sol e fazem a corrente
eléctrica fluir entre duas camadas com cargas opostas. Actualmente, a experiência adquirida
na produção de células solares, que tem vindo a reduzir o custo das mesmas, indica que este
tipo de energia será tendencialmente mais utilizado.
Os sistemas fotovoltaicos [PV] convertem energia solar em electricidade, sendo este
efeito designado por efeito fotovoltaico. As células fotovoltaicas consistem em
duas camadas de material semicondutor, uma com característica eléctrica
positiva e outra negativa. Um sistema PV típico é composto por um módulo PV ou
um gerador eléctrico solar e os sistemas electrónicos que geram a electricidade
produzida pelo vector solar. Em sistemas autónomos existe igualmente um
sistema de armazenamento de energia que utiliza baterias.
Os principais componentes da célula fotovoltaica (também designada pilha fotovoltaica)
correspondem às camadas (em sanduíche, tradução adaptada do termo internacional
“waffer”) de materiais semicondutores onde é produzida a corrente eléctrica. Existem um
número variado de materiais adequados para serem utilizados “como uma pilha”, todos com
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vantagens e inconvenientes. Não se pode dizer actualmente, que existe um material
semicondutor “ideal”, pois a sua utilização está directamente ligada à aplicação, ao seu
custo, eficiência e duração. Além dos materiais semicondutores, a célula fotovoltaica
apresenta dois contactos metálicos, em lados opostos, para fechar o circuito eléctrico. O
conjunto encontra-se encapsulado entre um vidro e um fundo, essencialmente para evitar a
sua degradação com os factores atmosféricos (vento, chuva, poeira, vapor, etc.) e assim
manter as condições ideais de operação por dezenas de anos.

Figura 2.1 – Célula fotovoltaica [29]

2.2 - Conversão: Energia solar eléctrica em Fotovoltaico
A conversão directa da energia solar em energia eléctrica envolve a transferência dos
fotões da radiação incidente para os electrões da estrutura atómica desse material. Nos
materiais semicondutores sob o efeito de
uma radiação luminosa, a energia dos
fotões
incidentes
é
directamente
transferida para o sistema, podendo
excitar electrões da banda de valência
para a banda de condução, onde quebra a
ligação do átomo e é libertado o electrão,
que sendo livre move-se pelo cristal,
dando assim origem à criação de pares
electrão (absorção). Para obter uma
corrente eléctrica é criada uma estrutura
de separação dos portadores de carga
fotogerados, por acção do campo eléctrico
interno, antes de se recombinarem e
assim formar um fluxo de electrões.
Segue-se logo a extracção das cargas em
corrente contínua para utilização. A este
efeito dá-se o nome de Efeito
Fotovoltaico.
Figura 2.2 – Conversão directa da radiação solar em electricidade [30]
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A conversão directa da radiação solar em electricidade consegue-se em materiais
semicondutores, com campos eléctricos internos capazes de acelerar os pares electrão lacuna
criados por incidência dos fotões solares por forma a gerar uma corrente eléctrica que
alimenta um circuito eléctrico exterior. Apesar de cada célula solar fornecer uma quantia
relativamente pequena de energia, um conjunto de células solares espalhadas numa grande
área pode gerar uma quantidade de energia suficiente para ser útil. Para receber maior
quantia de energia, os painéis solares devem estar direccionados para o Sol. Esta conversão
não é linear, a produção diária, potência eléctrica disponível à saída, depende do grau de
incidência da radiação solar, ou seja da irradiância, que não está divorciada da hora do dia.

Figura 2.3 – Relação entre a irradiância e potência [30]

A irradiância influi numa
relação directa com a corrente que
uma célula pode debitar, sendo
muito sensível às variações da
radiação. A tensão, por sua vez,
não tem alterações significativas de
registo.
Deste modo, a potência máxima
de saída de dia, como produto
entre
I
e
U, poderá ser
graficamente representada por uma
situação similar à da figura 2.4.
Figura 2.4 – Relação U-I em função da irradiância

2.3 – Módulo Fotovoltaico
Os módulos ou painéis fotovoltaicos consistem em conjuntos integrados e interligados de
células fotovoltaicas. São utilizados como componentes de sistemas de maior dimensão que
produzem energia eléctrica para aplicações comerciais ou domésticas.
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Conceito: Estes dispositivos conseguem apenas
gerar uma potência limitada, razão pela qual as
instalações com maior capacidade eléctrica
necessitam da instalação de vários painéis. O seu
conjunto funcional é conhecido como sistema ou
array fotovoltaico. Uma instalação fotovoltaica
inclui normalmente uma série de painéis, um
inversor, packs de baterias e ainda os fios de
interligação. Os sistemas fotovoltaicos podem ser
utilizados em aplicações ligadas ou não a uma rede
eléctrica, sendo igualmente frequentes enquanto
fontes de energia em satélites ou naves espaciais.

Figura 2.5 – Células integradas
num painel fotovoltaico [18]

Constituição: Os painéis fotovoltaicos utilizam luz (na forma de partículas chamadas
fotões) para gerar corrente eléctrica através do efeito fotovoltaico. Constituído por um
dispositivo semicondutor similar a um díodo de junção de semicondutor, que é composto por
várias camadas de diferentes materiais. A maioria dos módulos utiliza células de silício5
cristalino baseadas em wafers, ou células de película fina de telureto de cádmio ou silício. O
silício cristalino, um material usado geralmente sob a forma de wafer neste tipo de módulos,
é fabricado a partir de silício.
Funcionamento: Com a incidência de luz na célula, cada fotão com energia suficiente
libertará um electrão transformando-o em condutor e devido ao campo eléctrico gerado na
união P-N, os electrões são orientados da camada P para a camada N. Utilizando um condutor
externo, liga-se a camada positiva à camada negativa e gera-se então uma corrente eléctrica,
correspondente ao fluxo de electrões na ligação. Esta corrente vai existir enquanto incidir luz
na célula, e será proporcional à intensidade dessa incidência de luz.
Tipos: A maior parte dos módulos são actualmente rígidos, mas existem igualmente
modelos de tipo flexível baseados em células de película fina. As sua ligações eléctricas são
feitas em série (para alcançar a tensão desejada de saída), e/ou em paralelo (de maneira a
fornecer a quantidade desejada de fonte de corrente). Os painéis incluem também díodos de
forma a evitar o sobreaquecimento de células em caso de sombra parcial sobre os mesmos.
Tendo em conta que o aquecimento reduz a eficiência de operação é aconselhável reduzi-lo.
Há muito poucos módulos com características de design que permitam reduzir a temperatura,
embora a maioria dos instaladores defina uma área de ventilação por detrás deles. Os
desenhos mais recentes de módulos incluem os sistemas concentradores, nos quais a luz solar
é concentrada por um conjunto de lentes ou espelhos sobre uma série de células de pequenas
dimensões. Isto permite o uso de células com um elevado custo por unidade de área (como as
de arseneto de gálio) de forma mais eficiente. O modelo de célula solar mais simples consiste
numa fonte de corrente e díodo conectados paralelamente. A fonte de corrente é
directamente proporcional à radiação solar. O díodo representa a junção PN duma célula
solar.

5

O silício é o segundo elemento mais abundante na superfície terrestre (mais de 25% da crosta é

silício) e não é tóxico como qualquer um dos outros elementos.
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A equação duma célula solar ideal, que representa o modelo duma célula solar ideal, é:

I  I ph

 mV

 I s  e *VT  1





(2.1.)

IPh - corrente fotovoltaica [A],
IS - corrente de saturação inversa [A] (aproximadamente 10-8/m2),
V - tensão no díodo [V], VT - tensão térmica, VT = 25,7 mV a 25°C,
m - factor ideal do díodo = 1...5 x VT (m = 1 para o díodo ideal)
Instalação: Os módulos precisam, para conseguirem usar adequadamente as suas células,
de estarem ligados uns aos outros e ao resto do sistema; de se encontrarem protegidos de
impactos de tipo mecânico durante o seu fabrico, transporte, instalação e uso (em particular
os wafers de silício); e também de serem protegidos contra a humidade (que corrói os
contactos e as interligações metálicas das células).
Eficiência: Dependendo da sua construção, as células dos painéis podem cobrir um leque
variado de frequências de luz mas nunca conseguem utilizar todo o espectro solar
(especificamente a luz baixa ou difusa e o campo dos infravermelhos e ultravioletas). Assim,
grande parte da luz solar incidente sobre os painéis é desperdiçada, apesar de estes
conseguirem eficiências muito mais altas se expostos a luz monocromática. Outra abordagem
consiste deste modo em dividir a luz em diferentes comprimentos de onda, encaminhando os
respectivos raios para células diferentes com alcances adequados. Estima-se que isto permita
incrementar a eficiência dos painéis em 50%. Finalmente, o uso de células infravermelhas
pode permitir gerar energia à noite, aumentando também a eficiência. As taxas de conversão
de luz solar (a eficiência dos módulos) podem variar entre os 5% e os 18% para produtos
comerciais. Estes valores são habitualmente inferiores à eficiência de conversão das células
que os constituem.

Figura 2.6 – Evolução da eficiência das células fotovoltaicas [01] [07]
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Um grupo de cientistas do MIT desenvolveu recentemente um processo de melhoramento
da eficiência da tecnologia de concentradores solares luminescentes. Esta permite
redireccionar a luz através de materiais translúcidos para módulos fotovoltaicos situados nas
suas margens. A eficiência de um sistema fotovoltaico depende: da eficiência dos vários
componentes do sistema, da forma como se interligam e se coordenam entre si e ainda do
tipo de cargas que o sistema pretende alimentar.

Perdas e rendimento [hp]: O rendimento do painel depende da radiação solar, da
temperatura, da tensão e da sujidade do painel. O valor nominal do rendimento é fornecido
pelos fabricantes. Caso não seja fornecido directamente pode ser deduzido a partir da
potência de pico e da área do painel. A potência de pico é a máxima potência que o painel
consegue debitar em condições de teste standard:

hp  100 * Pp / A

(2.2.)

hp - rendimento do painel [%]
Pp - potência de pico do painel [kWp]
A - área do painel [m2]
O rendimento e a potência de pico devem ser calculadas para as condições STC, radiância
solar de 1kW/m2 e a uma temperatura de 25ºC.

Índice de Performance [PR] - Para avaliar a eficiência global do sistema são consideradas
duas componentes:
A primeira diz respeito ao rendimento das fontes de energia e considera que o sistema
está a funcionar com uma performance de 100% sendo independente da carga. Ou seja, para
um determinado sistema, o melhor rendimento é aquele que corresponde apenas ao
rendimento dos geradores não considerando qualquer da aparelhagem que complementa o
sistema, sendo ignoradas as perdas nas baterias, carregadores, inversores etc. Assim a
energia de saída das fontes de energia será:

Esf  Es * hp * A

(2.3.)

Esf é a energia de saída da fonte de energia [kW/ano]
Es é a energia solar [kWh/m2/ano]
A segunda diz respeito ao Índice de Performance, sendo este o valor percentual que mede
o afastamento do desempenho do sistema em relação às condições óptimas de
funcionamento. Este Índice dá uma medida da razão entre a energia realmente consumida
pelas cargas e a energia que o sistema é capaz de produzir.
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O efeito fotoeléctrico é o processo físico básico através do qual uma célula PV converte a
luz solar em electricidade. Quando a luz incide numa célula PV, pode ser reflectida,
absorvida ou atravessá-la
directamente. Mas apenas
a luz que é absorvida gera
electricidade. A energia da
luz absorvida é transferida
para os electrões nos
átomos da célula PV. Com
essa
energia,
estes
electrões escapam das suas
posições
normais
nos
átomos do material PV
semicondutor e tornam-se
parte da corrente eléctrica
num circuito eléctrico.

Figura 2.7 – Elementos constituintes do PV

2.4 – A evolução das células PV
2.4.1 – Caracterização das Células Solares Fotovoltaicas
As células solares dividem-se em 2 grupos fundamentais: Células Convencionais e
Películas Finas. No grupo das células convencionais incluem-se as de silício monocristalino [cSI] e silício policristalino [m-SI], no grupo das Películas finas, tecnologicamente mais recente
e evoluídas encontram-se as células de Arsenieto de gálio [GaAs], Silício amorfo [a-SI] e um
subgrupo de Compostos Policristalinos que poderão ser constituídos por di-Selenieto de cobre
e índio [CIS] ou de Telurieto de Cádmio [CdTe].
Células solares de Silício Monocristalino [c-SI] - A célula de silício monocristalino é a
mais tradicional das tecnologias fotovoltaicas e que ainda hoje apresenta a maior escala de
produção a nível comercial, como conversor directo de energia solar em electricidade. O c-Si
consolidou a sua presença no mercado fotovoltaico internacional devido a possuir uma
robustez extrema e uma elevada fiabilidade. O fabrico da célula de silício começa com a
extracção do cristal de dióxido de silício, sendo desoxidado em fornos, purificado e
solidificado. O silício na indústria electrónica além do alto grau de pureza, deve ter a
estrutura monocristalina e baixa densidade de defeitos na rede. Dentre as células
fotovoltaicas que utilizam o silício como material base, as
monocristalinas são, em geral, as que apresentam as maiores
eficiências. As fotocélulas comerciais obtidas com o processo
descrito atingem uma eficiência de até 15% podendo chegar
em 18% em células feitas em laboratórios. O tempo
necessário para que o painel gere uma quantidade de energia
equivalente à utilizada na sua produção é superior a três
anos.
Figura 2.8 – Célula de Silício Monocristalino inserido num painel [05]
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Células solares de Silício Policristalino [m-SI] - As células de
silício policristalino são mais baratas que as de silício monocristalino
por ser um processo de preparação das células menos rigoroso. Têm
um custo de produção inferior por necessitarem de menos energia no
seu fabrico, todavia eficiência é menor em comparação as células de
silício monocristalino, apresentam um rendimento eléctrico inferior
(entre 11% e 13%, obtendo-se até 18% em laboratório). Esta redução de
rendimento é causada pela imperfeição do cristal, devido ao sistema
de fabrico com menor rigor.
Figura 2.9 – Célula de Silício Policristalino inserido num painel [05]

Células solares de silício Amorfo [a-SI] - Apresenta uma resposta espectral com um
comprimento de onda de luz azul claro. Assim, a fonte de luz ideal para as células solares
amórficas é a equivalente à lâmpada fluorescente. A eficiência das células solares amórficas é
tipicamente entre 6 e 10%. O período de vida útil das células amórficas é mais curto do que o
período de vida das células cristalinas, são as que apresentam o custo mais reduzido e são películas
muito finas, o que permite esteticamente serem utilizadas como material de construção, tirando
ainda o proveito energético. As células amórficas têm uma densidade corrente até os 15 mA/cm2,
e a tensão da célula sem a carga de 0,8V, o que as equipara às células cristalinas.
Uma célula de silício amorfo é diferente das demais estruturas cristalinas porque
apresenta alto grau de desordem na estrutura dos átomos. A utilização de silício amorfo para
uso em fotocélulas tem mostrado grandes vantagens tanto nas propriedades eléctricas quanto
no processo de fabricação. Por apresentar uma absorção da radiação solar na faixa do visível
e podendo ser fabricado mediante deposição de diversos tipos de substratos, o silício amorfo
se mostra uma forte tecnologia para sistemas fotovoltaicos de
baixo custo. Mesmo apresentando um custo reduzido na
produção, o uso de silício amorfo apresenta duas
desvantagens: a primeira é a baixa eficiência de conversão
comparada às células mono e policristalinas de silício. A
segunda é que as células são afectadas por um processo de
degradação logo nos primeiros meses de operação, reduzindo
assim a eficiência ao longo da vida útil.
Figura 2.10 – Célula de Silício Amorfo inserido num painel [05]

Arsenieto de Gálio [GaAs] - Este tipo de material é usado em soluções que requeiram
uma eficiência elevada nas células solares, é utilizado, com frequência nos sistemas
concentrados de PV e aplicações espaciais. A sua eficiência vai até os 25%, e até os 28% em
radiações solares concentradas, apenas para projectos especiais podem ter uma eficiência
acima dos 30%.
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Di-selénico de Cobre e Índio [CuInSe2 ou CIS] - Este material prometedor de filme fino,
tem um nível de eficiência até aos 17%, no entanto, não é tão usado devido a procedimentos
específicos de produção.
Telurieto de Cádmio (CdTe) - É um material de filme fino produzido por deposição ou
por deixar de funcionar é, no futuro, uma promissora criação de baixo custo para aplicações
fotovoltaicas. A principal desvantagem na sua laboração é ser um material venenoso,
exigindo cuidados especiais na sua produção. A eficiência em laboratório vai até os 16%,
enquanto que no segmento do tipo comercial vai até os 8%.
Células solares de Película Fina [Thin Film] - Os módulos de película fina, surgidos
recentemente no mercado, permitem eficiências de conversão razoáveis com um custo
reduzido. Nos módulos rígidos de película fina, tanto a célula como o módulo são fabricados
na mesma linha de produção. A célula é criada de forma directa sobre um substrato ou
superstrato de vidro, e as suas ligações eléctricas são aplicadas no próprio local por
integração monolítica. O substrato ou superstrato é depois laminado com um encapsulante
para uma folha traseira ou dianteira (por regra também de vidro). As principais tecnologias
de células nesta categoria incluem as células de silício amorfo, de telurieto de cádmio, e de
seleneto de cobre-índio-gálio (CIGS) ou variantes. O silício amorfo tem uma taxa de
conversão entre 6 e 12%.
Por outro lado, as células e módulos flexíveis de película fina consistem na deposição de
camadas fotoactivas sobre substratos flexíveis. Se estes substratos forem isolantes (como as
películas de poliéster ou de polímida), então pode ser igualmente usada a integração de tipo
monolítico. Se forem condutores tem de ser aplicada outra técnica. Estas células são
montadas em módulos por meio da sua laminação sobre fluoropolímeros transparentes e sem
cor na parte da frente, e de polímeros adequados à criação de ligações na parte de trás.
Actualmente os módulos mais utilizados deste tipo e disponíveis no mercado utilizam células
de silício amorfo de junção tripla.
O silício cristalino e o arsenieto de gálio são os materiais mais frequentemente utilizados
na produção de células solares. Os cristais de arsenieto de gálio são produzidos
especialmente para usos fotovoltaicos, mas os cristais de silício tornam-se uma opção mais
económica, até porque são também produzidos com vista à sua utilização na indústria da
microeletrónica. O silício policristalino tem uma percentagem de conversão menor, mas
comporta custos reduzidos. Quando expostos à luz directa de 1AU, uma célula de silício de 6
centímetros de diâmetro pode produzir uma corrente de 0,5A e uma tensão de 0,5V, ou seja,
cerca de 0,25 watts. Entre estes dois materiais, o arsenieto de gálio é o mais eficiente, o
cristal depois de majorado e dopado com boro, é cortado em pequenos discos, polidos, para
regularizar a superfície. A superfície frontal é dopada com fósforo e com condutores
metálicos, que são depositados em cada superfície: um contacto em forma de pente na
superfície virada para o Sol e um contacto extenso no outro lado. Os painéis solares são
construídos com estas células cortadas em formas apropriadas, protegidas da radiação e
danos ao manusear pela aplicação de uma capa de vidro e cimentada num substrato, quer
seja um painel rígido ou um flexível.
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As conexões eléctricas são feitas em série e/ou em paralelo, conforme se queiram obter
maior tensão ou intensidade. A capa que protege deve ser um condutor térmico, pois a célula
aquece ao absorver a energia infravermelha do Sol, que não é convertida em energia
eléctrica. Como o aquecimento da célula reduz a eficiência de operação é desejável reduzir
este calor.
Células solares de Película Fina [a-SI Thin Film] em PECVD - Este tipo de tecnologia,
denominada de 2ª geração, quando comparado com a tecnologia mais convencional de Silício
Cristalino (c-Si) tem inúmeras vantagens importantes, quer do ponto de vista ambiental, quer
do ponto de vista da performance dos módulos em laboração. A composição e forma como se
encontra estruturado o seu semicondutor permite aos módulos de Silício Amorfo apresentar
um período de funcionamento mais alargado que as demais tecnologias e apresentar
excelente capacidade anual de produção de energia Energy Yield devido à sua capacidade de
operar com radiação difusa, condições de sombreamento e temperaturas elevadas,
respondendo a uma vasta gama de condições climatéricas.
A tecnologia a-Si Thin Film em PECVD permite a
deposição de filmes de Silício directamente no vidro. Nesta
tecnologia é utilizado o gás Silano que é excitado por RF
para o estado de plasma. As partículas assim activadas vãose
depositar
nos
vidros.
Por
variação
da
concentração/composição dos gases introduzidos e da
temperatura é possível depositar de forma precisa
diferentes camadas de Si cuja ordem de grandeza é dos
décimos de mícron. Na figura ao lado encontra-se o exemplo
de uma estrutura 'Tandem (duplo pin) de Célula Solar
Fotovoltaica de Silício Amorfo (a-Si) produzida em
tecnologia de película fina (Thin Film).
Figura 2.11 – Célula solar de 2ª geração em estrutura “Tandem” [34]

Tabela 2.1 – Rendimento eléctrico dos vários tipos de células fotovoltaicas [37]

Células Solares

Rendimento
Típico [%]

Máximo

Rendimento

registado em

máximo registado

aplicações [%]

em laboratório [%]

Monocristalino

12-15

22,7

24,0

Policristalino

11-14

15,3

18,6

Silício amorfo

6-7

10,2

12,7

Arsenieto de gálio

25-28

27,0

30,0

di-Selenieto de Cobre e Índio

17

17,1

18,2

Telurieto de Cádmio

8

10,5

16,0
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2.4.2 – 1ª Geração PV
As células monocristalinas representam a primeira geração. O seu rendimento eléctrico é
relativamente elevado (aproximadamente 16%, podendo subir até cerca de 23% em
laboratório), mas as técnicas utilizadas na sua produção são complexas e caras. Por outro
lado, é necessária uma grande quantidade de energia no seu fabrico, devido à exigência de
utilizar materiais em estado muito puro e com uma estrutura de cristal perfeita. Assim nasce
a primeira geração fotovoltaica que consiste numa camada única e de grande superfície p-n
díodo de junção, capaz de gerar energia eléctrica utilizável a partir de fontes de luz com os
comprimentos de onda da luz solar. Estas células são normalmente feitas utilizando placas de
silício. A primeira geração de células de silício cristalino constitui a tecnologia dominante na
sua produção comercial, representando hoje mais de 86% do mercado.
1ª Geração: Silício Cristalino, Silício Monocristalino, Silício Policristalino e Silício em Fita

2.4.3 – 2ª Geração PV
A segunda geração de materiais fotovoltaicos está baseada no uso de películas finas de
depósitos de semi-condutores. A vantagem de utilizar estas películas é a de reduzir a
quantidade de materiais necessários para as produzir, bem como de custos. Em 2006 existiam
diferentes tecnologias e materiais semicondutores em investigação ou em produção de massa,
como o silício amorfo, silício policristalino ou microcristalino, teluriedo de cádmio, copper
indium selenide/sulfide. Tipicamente, as eficiências das células solares de películas são
baixas quando comparadas com as de silício compacto, mas os custos de manufactura são
também mais baixos, pelo que se pode atingir um preço mais reduzido por Watt. Outra
vantagem da reduzida massa é o menor suporte que é necessário quando se colocam os
painéis nos telhados e permite arrumá-los e dispô-los em materiais flexíveis, como os têxteis.
A Tecnologias de Películas finas sobre substratos rígidos (Silício amorfo, CIS, CdTe)
representam aproximadamente 10% do mercado.
2ª Geração: Tecnologias de Deposição sobre Substratos Rígidos - Silício Amorfo, Telureto de
Cádmio (CdTe), Deselineto de Cobre, Arseniato de Gálio (GaAS) e Índio (CuInSe2).

Figura 2.12 – Processos tecnológicos de 2ª geração [05]
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2.4.4 – 3ª Geração PV
6

A terceira geração fotovoltaica é muito diferente das duas anteriores , definida por
utilizar semicondutores que dependam da junção p-n para separar partículas carregadas por
fotogestão. Estes novos dispositivos incluem células fotoelectroquímicas e células de
nanocristais, células estas construídas a partir da deposição compostos orgânicos
semicondutores (e.g.: Dióxido de Titânio TiO2) sobre películas
flexíveis. Com uso de nanotecnologias para formação de
películas finas sobre substratos flexíveis, o que implica um
melhor aproveitamento de todo o espectro solar (células
multijunção com utilização de concentração). Primeiro é
convertida a radiação solar em calor e esta é convertido em
energia eléctrica com uma célula PV “sintonizada” para ganhos
térmicos. Tem um custo de fabrico promissor por ser muito
baixo (€0,5/Wp) e eficiências da ordem dos 6%. [28]

Figura 2.13 – Célula
multijunção de 3ª geração [34]
Figura 2.14 – Radiação Solar [34]

3ª Geração: Tecnologias de Deposição sobre Substratos Flexíveis - Células “Tandem”, Células
Orgânicas, Células Multijunção, Nanotecnologias, Termofotovoltaíco e de Concentração
São células com várias junções que permitem um melhor aproveitamento do espectro
solar, baseadas em compostos de elementos dos grupos III e V da Tabela Periódica (Arsenieto
de Gálio, de Índio e de Germânio) permitindo em células comerciais, eficiências acima dos 36
% e que poderão evoluir para valores da ordem dos 50 %. Esta tecnologia é já largamente
utilizada a nível espacial, embora tenha um custo elevado, pois obriga a utilizar células de
pequena dimensão (1cm x 1cm) e concentração para diminuir a área de células utilizada.

6

As células de filme fino, embora com uma eficiência em laboratório inferior às células de primeira

geração, frequentemente permitem melhores resultados em comparação com as células clássicas nas
aplicações reais do dia-a-dia, devido a perdas inferiores às temperaturas elevadas de funcionamento e a
uma melhor eficiência em condições de baixa intensidade de luz. No entanto, o crescimento da fatia de
mercado destas células tem sido limitado pela sua baixa disponibilidade no mercado. As células
convencionais dominam por enquanto o mercado das fotovoltaicas e a falta de silício monocristalino
tem limitado o crescimento do sector e aumentado muito o preço deste material e, consequentemente,
dos painéis solares.
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2.5 – Constituição dos Sistemas Solares Fotovoltaicos
Os sistemas fotovoltaicos são constituídos pela interligação de uma série de equipamentos
que além do painel fotovoltaico já previamente caracterizado e descriminado, é geralmente
composto por:
Controlador de carga: equipamento que tem a função de gerir a "entrada" e "saída" de
energia das baterias, podendo ser do tipo: série, shunt e MPP;
Baterias (ou Grupo acumulador): onde a energia é armazenada para uso posterior
quando não há luz solar, podendo eventualmente em situações mais elaboradas, recorrer-se a
potenciais cinéticos naturais como a água armazenada, embora este não seja um processo
habitual, mas sim a excepção;
Inversor (de corrente): uma vez que os painéis produzem Corrente Contínua e a maior
parte dos equipamentos finais, tais como os electrodomésticos, consumirem Corrente
Alternada, é necessário inverter este tipo de
alimentação;
Sistema de Apoio: quando a energia solar
disponível é insuficiente, poderá haver
recurso compensatório com outros recursos
ou mesmo com ligação à rede eléctrica
nacional.
Outros elementos: Caixa de junção
geral, díodos de bloqueio das fileiras e
fusíveis;
Interruptor
principal
DC;
Equipamentos de protecção AC; Aparelhos de
medida, seguidores solares e Cabos [Cabos de
ligação dos geradores PV, Cabo principal DC e
Cabo de ligação AC]
Figura 2.15 – Sistema Fotovoltaico “base” [40]

2.5.1 – Controladores de Carga
Por norma a energia gerada durante o dia é armazenada em baterias. Os controladores
são utilizados para evitar a sobrecarga da carga e descarga das baterias. Há controladores
"inteligentes", que utilizam programas e microprocessadores e efectuam várias operações ao
mesmo tempo e possuem a característica de
optimizar funções de acordo com as condições
do ambiente e condições de uso, compensando
a
temperatura,
cargas
e
descargas,
controlando as necessidades e monitorizando
o sistema, propiciando por conseguinte a
melhor segurança aos equipamentos e uma
maior vida útil às baterias.
Figura 2.16 – Controlador de Carga [21]
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2.5.2 – Baterias
As baterias7 dividem-se em 3 grupos fundamentais:
- Chumbo-Ácido:
Abertas – necessitam de reposição regular de água;
Estanques – longo tempo de vida, boa capacidade;
- Níquel-Cádmio: mais fiáveis, mais resistentes,
têm uma tensão estável, não necessitam de regulador,
podem ficar longos períodos com baixo estado de carga
- Lítio: são muito mais leves do que outros tipos de
baterias do mesmo tamanho. O lítio é um elemento
altamente
reactivo,
o
que
significa
que é
possível armazenar bastante energia nas suas ligações
atómicas, possuem elevada densidade de energia.

Figura 2.17 – Bateria para
sistemas fotovoltaicos [21]

Para se obter o melhor retorno de um sistema solar é recomendável a utilização de
baterias fabricadas com características que permitem várias cargas e descargas sem
perderem características. Baterias usadas nos automóveis, mesmo as blindadas, podem não
conseguir recuperar após descargas maiores que 50% e tem uma durabilidade bastante
reduzida. As vantagens no uso de baterias de descarga profunda são a baixa resistência na
recarga, a utilização até 90% da carga disponível e a maior vida útil.

Figura 2.18 – tabela comparativa entre baterias PV [05]

7

As perdas na bateria são devidas essencialmente a dois factores: auto descarga da bateria e nível

de tensão demasiado alto, impedindo que o painel esteja no seu ponto de funcionamento de máxima
potência. Para corrigir este último tipo de perdas deve proceder-se a um correcto dimensionamento do
regulador de carga. No caso de sistemas híbridos PV/Diesel é necessário ter em conta as perdas devidas
ao arranque do gerador Diesel e também a eficiência do controlador do sistema.
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Devido à sua natureza intrínseca, os sistemas PV possuem os ciclos de carga/descarga
diários, em que, cada ciclo diário deve ter uma profundidade de descarga entre 5% e 10% [5],
se a profundidade de descarga for mais severa a bateria tem uma durabilidade menor. A
temperatura também tem influência no comportamento e longevidade das baterias, sendo
que a capacidade da bateria aumenta com a temperatura (1% por cada ºC) [5] e para
temperaturas mais altas o tempo de vida das baterias diminui. Deve utilizar-se menores
densidades de electrólito. Contudo a tensão de sobrecarga da bateria diminui com o aumento
da temperatura (-5mV por ºC em cada célula) [5], daí que, o regulador deve ser ajustado para
a temperatura e se a temperatura diminui muito, o electrólito pode congelar.
Recomendações de manutenção de baterias:
- O lugar da instalação deve estar bem ventilado e as baterias devem estar acima do nível
do solo.
- Devem lubrificar-se os bornes da bateria com vaselina ou massa consistente
- Não se devem utilizar diferentes tipos de baterias numa mesma instalação
- Deve verificar-se o nível do electrólito, utilizar-se sempre água destilada
- Deve verificar-se o nível de carga

2.5.3 – Inversores
Utilizados para conversão DC/AC permitem desta forma a
ligação de equipamentos convencionais que utilizam tensão
normalmente monofásica. É imprescindível a especificação
correcta da capacidade do inversor de acordo com a potência a
ser utilizada, assim como a forma de onda a ser gerada. Esta
forma de onda é propriedade da corrente eléctrica que
utilizamos convencionalmente. Na inversão de corrente
contínua para a alternada a forma de onda pode ser quadrada
até uma sinusoidal pura. Quanto menos parecida for com a
forma original sinusoidal, maior será a limitação da utilização
da energia proveniente do inversor8.
Figura 2.19 – Inversor/Conversor [21]

8

As perdas do inversor dependem da magnitude e das características da carga que está a

alimentar, podendo estas perdas representar aproximadamente 10% do valor na carga.
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2.5.4 – Dispositivos Controladores Seguidores do Sol
Um controlador ou seguidor solar, é um dispositivo que serve para direccionar o painel
solar ou o concentrador constantemente para o sol. Um sistema mais activo utiliza as células
PV para localizar o sol. Normalmente pelo menos duas destas células com pontas diagonais
são colocadas nos extremos do painel e são usadas para o guiar através de um mecanismo que
trabalha para contrabalançar qualquer diferença existente entre a intensidade do sol em
cada célula. Sistemas básicos que se fundamentam neste princípio possuem algumas
imperfeições e requerem uma lógica especial para encontrarem o sol sempre que ele fica
tapado por uma nuvem. Um sistema sem esta lógica, pode procurar o sol fixando-se numa
área clara do céu, enquanto o sol, esse, está tapado pela nuvem. Outro mecanismo de
controlo baseia-se na utilização de imagens do sol. Se o sol não está direccionado para o
painel, ele irá aquecer o ar de enchimento de um ou de outro lado da célula. A expansão do
ar provocará um deslocamento de um íman e este movimento é translaccionado no
movimento reactivo da unidade de concentração solar. Uma desvantagem deste método é
que a resposta não é contínua ao longo do tempo necessitando de sistemas de compensação.
A posição do sol no céu em qualquer instante do dia é tipicamente conhecida, podendo o
painel ser então virado para a posição onde o sol poderá estar nesse preciso instante de
tempo. O controlo do painel pode ser feito recorrendo a um microsistema. Este é programado
para seguir as variações do sol. O seguimento é conseguido usando um programa que calcule
a posição do sol para um determinado instante e local transmitindo impulsos para o
mecanismo de condução, que são dois motores de passo. Os motores de passo movem o
painel para a posição correcta em azimute e em altura. Depois de instalado, o seguidor
continuará a seguir o sol e pára com o anoitecer. Só no período em que o sistema está
inactivo é que é requerido um relógio para saber quando é que acaba a noite e começa a
amanhecer. Alguns controladores trazem incorporado um regulador com a respectiva
engrenagem para ajustar o ângulo de declinação e a equação do tempo.
Os painéis devem estar orientados para sul. Para sistemas isolados, em que é necessário
garantir produção no inverno, deve utilizarse uma inclinação correspondente à latitude
de +20º. Para sistemas ligados à rede, em
que
pretendemos
maximizar
o
aproveitamento da radiação de verão, deve
utilizar-se uma inclinação correspondente à
latitude -10º.
Podem
instalar-se
sistemas
de
seguimento com um eixo (este-oeste) ou
dois eixos (este-oeste; sul-norte), mas por
norma, só são rentáveis em grandes
centrais.
Figura 2.20 – Pormenor do mecanismo de rotação de um seguidor solar [05]
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2.6 – Dimensionamento de Sistemas Solar Fotovoltaicos
2.6.1 – Dimensionamento de um sistema Fotovoltaico
O dimensionamento do sistema solar é basicamente um processo simples, baseado em
dois pressupostos: localização do sistema (para conhecimento de dados solares) e dados dos
equipamentos que compõe o sistema (ficha técnica do fabricante). A escolha do PV é
previamente feita em função da capacidade de investimento e da tecnologia a escolher. Para
um sistema com MPPT:

H t (Wh / m 2 / dia )
Edia _ MPPT (Wh) 
* Pm _ max * MPPT
1000

(2.4.)

Edia_MPPT - Energia diária produzida pelo painel [kWh]
Ht - Radiação global diária no plano do painel
1000 - Horas Pico Sol [h] em Nº de horas diárias com radiação 1 kW/m2 (valor variável)
Pm_max - Potência máxima do PV em função da temperatura (ver ficha técnica do fabricante)
ηMPPT - Eficiência do MPPT e do carregador da bateria (ver ficha técnica do fabricante)

Outro processo de dimensionamento com características mais simples, como forma de
informação complementar é feito através de sua capacidade de geração em Ah, sendo
necessário ter conhecimento
das cargas, elaborando para
isso a soma da potência das
cargas de consumo e a
definição da tensão (em DC,
que deverá ser um de dois
valores: 12V ou 24V (para
sistemas com Wp<400W é
normal
considerar
12V,
sistemas com Wp>400W a
tensão é de 24V). Com o valor
da potência necessária em
Watts/dia, divide-se o valor
pela tensão do sistema
(ex.:12 ou 24 V) e deste modo
obtêm-se
a
corrente/dia
necessária: I = W / 12 ou 24
Figura 2.21 – Elementos de um sistema PV [40]

O resultado deve ser novamente dividido pelo tempo médio de insolação. Com o valor em
Ah encontrado, escolha o painel que se iguala ou supera este valor na tabela de painéis. Para
24V deve-se levar em conta que terá no mínimo 2 painéis do mesmo modelo interligados em
série. As grandezas eléctricas em causa são:
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- Volt [V]: é usado para medir Tensões [U].
- Ampere [A] é usado para medir Corrente eléctrica [I].
- Watt [W] é utilizado para medir a potência e é o resultado da multiplicação de tensão
pela corrente: W = U x I
- Wp = Watt de pico: é a máxima potência obtida em condições ideais.
- Wh = Watt-hora: potência gerada ou consumida por hora, determina a energia gerada
num período de tempo.
- Ap = Ampere de pico: corrente máxima obtida em uma condição ideal.
- Ah = Ampere-hora: a corrente máxima obtida ou consumida em uma hora.

2.6.2 – Dimensionamento do Painel Solar
A energia de um ciclo de produção, no pior mês, deve de ser superior à energia de um
ciclo de consumo, com:

E L  1,2
E dia  NDC L

Nm 

(2.5.)

Nm - Número mínimo de painéis necessários
EL - Energia consumida pela carga num ciclo de consumo
1,2 - Factor de segurança
Edia - Energia diária produzida por um painel no pior mês
NDCL - Número de dias de um ciclo de consumo
O cálculo do número de painéis deve considerar sempre o seu inteiro superior e
dependendo da configuração (painéis em série ou em paralelo) do sistema deve-se optar por
umas das seguintes situações:

N ps 

Vn _ sistema

N pp 

Vn _ painel

Nm
N ps

(2.6.)

(2.7.)

Nps - Número de painéis em série e Npp - Número de séries de painéis em paralelo
Vn_sistema - Tensão nominal do sistema e Vn_painel - Tensão nominal do painel

2.6.3 – Dimensionamento do Controlador de Carga
O controlador de carga é definido pela tensão de trabalho dos módulos e corrente. A sua
capacidade deve ser superior à corrente total dos painéis interligados entre si. Caso a
corrente supere o valor do controlador, deve ser considerada a possibilidade de dividir a
instalação por mais controladores e baterias.
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2.6.4 – Dimensionamento das Baterias
As baterias exigem algumas precauções, tais como, o uso baterias seladas e em que o
valor de consumo diário de corrente [Ah] seja cinco vezes superior ao valor obtido pelo
cálculo analítico. Não é recomendável que as baterias trabalhem com menos de 50% de sua
carga e quando há este risco o número de baterias deve ser aumentado. Baterias fabricadas
para descarga profunda possuem melhor rendimento, podendo trabalhar até 90% da sua
capacidade, sendo que a sua vida útil é muito maior que as convencionais, para este caso
deve-se considerar um valor de consumo diário de corrente três vezes superior. A combinação
de baterias deve respeitar as mesmas características, daí que devem ser da mesma marca e
capacidade similar. Deve-se considerar como uma função do número de dias de autonomia
desejado e da Energia consumida pela carga num ciclo de consumo:

Cbaterias 

E L * NDA
NDCL * Vn _ sistema * PDmax * bat

(2.8.)

Cbaterias - Capacidade das baterias (Ah)
EL - Energia consumida pela carga num ciclo de consumo
NDA - Nº de dias de autonomia desejados
NDCL - Número de dias de um ciclo de consumo
Vn_sistema - Tensão nominal do sistema
PDmax - Profundidade de descarga máxima
ηbat - Eficiência da bateria

2.6.5 – Dimensionamento do Inversor
Os Inversores são utilizados para ondular a forma de corrente na sua entrada e desta
forma poder permitir alimentar à saída os equipamentos em AC. A potência de saída do
inversor deve ser dimensionada para a máxima carga simultânea AC, ou seja, a pior situação
que é a de maior consumo, considerando ainda que estes equipamentos possuem um factor
de eficiência ou de potência (na ausência de valor considera-se 0,8) que é dado em proporção
às perdas do próprio circuito. O cálculo é elaborado pelo consumo em Wh a multiplicar pelo
dito factor, o que se traduz normalmente na necessidade de se obter um nível de potência
superior ao consumo. Posteriormente compara-se com a capacidade real do inversor, sendo
que este deve ter capacidade superior ao consumo (valor calculado), em que a corrente
nominal do regulador de carga da bateria e do MPPT deve ser 30% superior à corrente máxima
do gerador PV. É também recomendável a utilização de dois inversores em paralelo para
evitar a perda total do sistema por avaria do inversor
Para pequenos sistemas usa-se apenas um inversor, mas por questões de fiabilidade para
grandes sistemas é uma boa solução escolher dois mais pequenos. O intervalo de potência
deverá estar entre:

0,7 * PPV  PINV _ DC  1,2 * PPV

(2.9.)
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A eficiência do inversor é maior a regimes de carga mais elevadas e raramente se
encontra à potência máxima. O inversor aguenta sobrecargas de 20% ou mais. Eficiência de
um inversor:



Potência _ de _ saída _ efectiva * PAC
Potência _ de _ entrada _ efectiva * PDC

(2.10.)

2.6.6 – Cablagem
Obviamente que para a interligação dos vários equipamentos, a ligação de associação de
painéis deve realizar-se em caixas de ligação estanques, é necessária cablagem,
preferencialmente com minimização do seu comprimento, embora não seja um equipamento
base, a sua existência é fundamental, como tal no seu dimensionamento (ver fórmula de
cálculo abaixo) para obtenção da secção, deve ter-se me conta que as quedas de tensão
sejam, inferiores a 3 % entre o gerador e o regulador, inferiores a 1% entre o regulador e as
baterias e inferiores a 5% entre o regulador e as cargas.

S

2    l  I max
Vn  Vadm%

(2.11.)

S - Secção do condutor [mm2]
l - Comprimento do condutor [m]
ρ - Resistividade [cobre – 0,018Ω·mm2/m]
Imax - corrente máxima no cabo [A]
Vn - tensão nominal do sistema [V]
ΔVadm% - Queda de tensão admissível [%]

2.7 – Protecções de Sistemas Fotovoltaicos
As instalações eléctricas (mesmo as de pequena dimensão ou com aplicação dos sistemas
PV aqui em estudo) carecem sempre de protecção das instalações e de pessoas [6]. É um
dado adquirido e presente nas
normas e legislação em vigor,
nomeadamente o RTIEBT. Da
Figura 2.22 – Sistema
mesma forma os sistemas PV
PV com descrição das
deverão ter em conta os
componentes AC e DC
potenciais
riscos,
tomando
[35]
medidas de protecção para os
evitar ou para minimizar os seus
efeitos durante e após a
instalação.
Para
tal,
não
obstante a existência de parca
informação, dever-se-á ter em
conta a norma IEC 60364-7-712
que refere particularidades de
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instalações PV e também a norma EN 50438 que define regras de ligação de microgeração à
rede de distribuição de baixa tensão.
As protecções de um sistema PV estão associadas aos diversos componentes dos sistemas
tais como, os aspectos de ligação9 à rede, aspectos de segurança nos procedimentos de
instalação, manutenção dos sistemas, os aspectos relacionados com as protecções e a forma
de alimentação eléctrica, o que nos obriga a dividir em duas partes, instalação em
alimentação DC e AC.
Os módulos deverão estar certificados de forma a garantir a protecção das pessoas contra
choques eléctricos. Esta protecção deve ser garantida nos módulos através de protecção
Classe II, implicando no mínimo, um isolamento duplo que permaneça intacto durante o
período de vida útil do módulo. Esta certificação pressupõe a prova da conformidade do
módulo à norma IEC 61215 em módulos cristalinos e IEC 61646 em módulos de filmes finos.
Os valores máximos das tensões e correntes a considerar para o dimensionamento dos
componentes da instalação deve considerar os valores máximos de corrente dos módulos Isc
(em condições STC) e tensão Voc (em condições STC) [5]. A tensão máxima do gerador PV
deve ter em conta o produto do número de módulos em série pela tensão Voc. E a corrente
máxima do gerador deve ter em conta o produto do número de módulos em paralelo pela
corrente Isc de cada módulo. Os componentes da instalação deverão estar dimensionados
para suportar em funcionamento normal no mínimo 1,15 vezes a tensão Voc e 1,25 vezes a
corrente de curto-circuito do gerador. As regras anteriores, sobre valores máximos de tensão
e corrente, são aplicáveis para módulos mono ou policristalinos. No entanto, para outro tipo
de módulos os valores máximos poderão ser significativamente superiores pelo que se
recomenda uma análise dos piores casos de tensão e corrente, tendo em consideração
irradiâncias de 1250 W/m2 e as temperaturas mais baixas para o ajuste da tensão e mais
temperaturas mais altas para o ajuste de Isc.
Considerações sobre as Protecções contra Sobrecargas e Curto-Circuitos:
- Entre o regulador e as cargas, deve de haver protecção DC contra sobrecargas e CurtoCircuitos;
- As baterias devem estar protegidas contra Curto-Circuitos;
- A saída do inversor deve ter protecção AC contra sobrecargas e Curto-Circuitos;
- Protecção contra sobretensões.
Tipos de Causas:
- Internas - defeito dos componentes, erros de operação, transitórios de comutação.
- Externas - descargas atmosféricas, flutuação de tensão da rede ou das cargas, transitórios
da rede.

9

Quando se perdem módulos numa série (fileira ou string) a corrente continua a ser a mesma mas a

tensão fica reduzida em proporção ao número de módulos sombreados.
Quando se perdem fileiras por sombreamento fica reduzida a corrente, mas a tensão mantêm-se
como se perdesse apenas uma unidade.
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Métodos para reduzir sobretensões:
- Equipotencial das massas;
- Ligação à terra das massas e do sistema;
- Junto do painel, antes dos equipamentos de protecção;
- Pára-raios e blindagem electromagnética.
Condições técnicas de segurança:
- Não é permitido o funcionamento em rede isolada por forma a garantir a segurança de
pessoas (técnicos do distribuidor e utilizadores dos equipamentos)
- Devem existir sistemas de detecção de falta da rede principal;
- O neutro da instalação de produção, quando existir, deve ser ligado ao neutro da rede
receptora.
- O aparelho de corte da interligação à rede deve interromper todos os condutores activos,
incluindo o neutro, se existir.
Categoria de protecção IP:
IP 5_ protecção contra o depósito de poeiras;
IP 6_ protecção contra a penetração de corpos sólidos estranhos e poeiras;
IP _1 protecção contra a queda vertical de gotas de água;
IP _3 Protecção contra a queda de água de gotas de água até 60º da vertical;
IP _4 Protecção contra projecções de água;
IP _5 Protecção contra jactos de água de baixa pressão;
IP _7 Protecção contra a imersão em água;
Protecções ao nível dos equipamentos fundamentais e de base:
– Seccionador manual, (equipado com fusível). Acessível ao operador da rede, de forma a
permitir a este a separação manual da instalação de microprodução da rede de distribuição
em BT.
– Interruptor automático diferencial, de sensibilidade adequada, para protecção de pessoas
contra contactos indirectos.
– Interruptor automático de interligação, para desconexão e religação automática da
instalação de produção para: a tensão níveis de [Máximo = 1,15 p.u. e mínimo 0,85 p.u.] e
para a frequência níveis de [Máximo = 50,5 Hz e mínimo =49,5 Hz].
Soluções técnicas a adoptar: Seguindo procedimentos adoptados no Reino Unido (G83/1)
e proposta de norma Europeia CENELEC (prEN50438), as instalações de produção do:
- Grupo I - BT com Is <16 A / fase – 3,7 kVA monofásico e 11,1 kVA trifásico; devem adoptar
um procedimento simplificado de licenciamento
- Grupo II: BT com Is> 16 A / fase; devem utilizar equipamentos homologados, certificados e a
instalar por instaladores qualificados. O promotor da instalação de produção e o titular do
contrato de cliente de electricidade devem ser os mesmos.
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2.8 – Características de Sistemas Fotovoltaicos
2.8.1 – Tensão-Corrente [U-I]
Os principais factores que influenciam nas características eléctricas de um painel são a
intensidade luminosa e a
temperatura das Células.
A corrente gerada nos
módulos
aumenta
linearmente
com
o
aumento da intensidade
luminosa. Por outro lado,
o
aumento
da
temperatura na célula faz
com que a eficiência do
módulo e da potência
máxima gerada diminua.
Figura 2.23 – U-I com influência da temperatura [31] [32]

Na Figura 2.24, iSC é a corrente de curto-circuito e representa a máxima corrente que o
dispositivo pode entregar sob determinadas condições de radiação e temperatura com tensão
nula. A uOC é a tensão de circuito aberto e representa a máxima tensão que o dispositivo pode
entregar sob determinadas condições de radiação e temperatura com corrente nula. É
desejável que o painel funcione no ponto (uMPP, iMPP) de forma a fornecer o máximo de
potência para a rede e corresponde ao ponto da curva no qual o produto da tensão pela
corrente é máximo. A corrente iMP é relativa ao ponto de máxima potência e que é utilizado
para definir o valor da corrente nominal do dispositivo e a tensão uMP é a tensão relativa ao
ponto da máxima potência e que é utilizado para definir o valor da tensão nominal do
dispositivo. O painel fotovoltaico fornece uma tensão e corrente DC, não podendo estes sinais
ser directamente injectados
na rede eléctrica de energia.
Assim é
necessário um
sistema de conversão de
energia que, a partir das
variáveis eléctricas do painel
fotovoltaico, gere um sinal de
corrente e tensão com as
características
necessárias
para injectar na rede.
Figura 2.24 – Curva U-I característica [39]
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Tipicamente a relação
entre a tensão e a corrente
numa
célula
solar,
é
graficamente
representada
pela figura 2.25.
Figura 2.25 – Curva U-I [39]

A relação da potência em
função da corrente, também
para uma célula solar,
descreve uma curva de
acordo com a figura 2.26.,
em que é directamente
proporcional e gradualmente
crescente até ao seu ponto
de saturação, onde entra em
declínio.
Figura 2.26 – Potência em função da
tensão numa célula solar [39]

Como já referenciado
em itens anteriores, e
reproduzido graficamente
na
figura
2.27.,
a
irradiação solar influencia
o rendimento do PV, ou
seja, quanto maior for a
intensidade
luminosa
maior será o débito da
Figura 2.27 – Curva U-I com influência da irradiação numa célula [39]
solar

curva U-I.
Da mesma forma, a
amplitude da curva da
potência
aumenta
directamente
com
a
irradiação, proporcionando
uma curva de maior valor
quanto
maior
for
a
irradiação, sendo sempre
um factor multiplicativo da
curva referenciada em

Figura 2.28 – Potência em função da irradiação [39]

2.26.
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Exemplo de um ensaio real da região de funcionamento de um módulo Siemens quando
ligado a uma bateria de 12V.
Em que os parâmetros característicos são:
Voc - tensão em circuito aberto, quando
I=0,
Isc - corrente de curto-circuito, para V=0
Pmp - potência máxima que se pode
extrair da célula (produto IVmáximo)
Vmp – tensão (máxima) para a qual ocorre
potência máxima
Imp - corrente (máxima) produzida no
ponto de potência máxima.
Figura 2.29 – Curva U-I (caso real) [38]

2.8.2 – A influência da temperatura no desempenho PV
O rendimento de uma célula10 solar depende directamente e de forma incremental da
luminosidade incidente, mas também pode ser prejudicado pela influência da temperatura. A
temperatura é um parâmetro importante uma vez que, estando as células estão expostas aos
raios solares, o seu aquecimento é considerável. Além disso, uma parte da incidência solar
absorvida não é convertida em energia eléctrica, mas sim dissipada sob a forma de calor.
A eficiência dos módulos fotovoltaicos é aferida a 25 ºC, todavia esta temperatura
raramente é atingida em condições normais de operação, (em dias de sol claro a temperatura
do painel é tipicamente 20 a 40 ºC maior do que a ambiente), a eficiência real é
normalmente menor do que a prevista. Para complementar as informações de desempenho
eléctrico dos módulos em STC, alguns fabricantes informam também a NOCT, definida como a
temperatura que as células atingem quando submetidas às condições reais, supostamente
mais realistas que as STC.
Tabela 2.2 – Perdas típicas em PV por influência da temperatura [37]

10

Temperatura

Eficiência [%]

Perdas [%]

30

0,118

2

40

0,113

6

50

0,108

10

60

0,103

14

70

0,098

18

Uma célula individual, unidade de base de um sistema fotovoltaico, tem uma reduzida potência

eléctrica, e que tipicamente varia entre 1 e 3 W, com uma tensão de cerca de 0,5 V.
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Como os painéis são em geral instalados no telhado das casas ou em espaço livre,
devemos procurar arranjos e estruturas que favoreçam a ventilação natural. Uma outra
possibilidade de instalar sistemas fotovoltaicos é a sua integração nas fachadas dos edifícios,
a grande vantagem dessa integração é que os painéis substituem o material que seria
empregado na fachada, reduzindo dessa forma os custos, em relação à instalação de um
sistema adicional. Uma desvantagem que se observa neste caso é que a inclinação dos painéis
que não é a óptima. Um sistema de refrigeração, no qual habitualmente se utiliza água ou o
ar, só é justificável se o aumento do rendimento compensar a energia necessária para
alimentá-lo, o que não é habitual. Um benefício adicional dos sistemas de refrigeração, além
do aumento da eficiência, é o prolongamento da vida útil do módulo devido às menores
variações de temperatura.
Como elemento comparativo podemos dizer que módulos melhores têm NOCT‟s menores.
Por essa razão é usual definir que a temperatura de uma célula é sempre superior à
temperatura ambiente. Para estimar a temperatura da célula [Tc], a partir da temperatura
ambiente [Ta], pode utilizar-se a seguinte fórmula de correcção, onde:

TC  Ta 

Em
(TUC  20)
800

(2.12.)

Em : luminosidade média [em W/m2].
TUC : temperatura de utilização da célula [°C].
Através de cálculo de simulação ou por experimentação, constata-se que a temperatura
da célula tem uma grande influência no seu desempenho eléctrico; quanto mais baixa é a
temperatura, maior é o seu rendimento. Cada aumento de 1ºK na temperatura da célula,
provoca uma perda de rendimento da ordem de 0,5%. Constata-se que a corrente aumenta
ligeiramente com a temperatura; empiricamente, o aumento é da ordem de 0,05% por cada
ºK, no caso de uma célula de silício). Constata-se também que o ponto de potência máxima
pode sofrer variações significativas.

2.8.3 – Factor de Forma
O factor de forma é uma grandeza que expressa o quanto a curva característica se
aproxima da área de um rectângulo no gráfico da curva U-I. Quanto melhor a qualidade das
células mais próximo da unidade será este factor.

Ff 

Vmax P * I max P
Voc * I CC

(2.13.)

Por inerência podemos também obter a Eficiência do módulo [η]:



Vmax P * I max P
S*A

Em que: S é a radiação incidente [W/m2] e A é a área do painel em [m2].

(2.14.)
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2.9 – Tipos de Sistemas PV
Os sistemas PV dividem-se em 2 grupos fundamentais: Sistemas Isolados e Sistemas
ligados à rede eléctrica.

2.9.1 – Sistemas Isolados
Os Sistemas Isolados dividem-se em 2 subgrupos fundamentais: Os Sistemas Autónomos e
Os Sistemas Híbridos.
Os Sistemas Autónomos dependem apenas da energia solar para responder às exigências
do consumo, podendo estar equipados de acumuladores, vulgo baterias, de forma a
armazenar a energia para auto-consumo produzida durante o dia e restituí-la durante a noite
ou durante os períodos em que a incidência solar não seja suficiente. Este cenário é
recomendado e utilizado quando não existe ponto de ligação à EDP, permitindo uma
autonomia
total
da
instalação de consumo ou
dos equipamentos eléctricos
ligados às baterias. Estes
sistemas podem também
responder às necessidades
de
uma
aplicação
(a
bombagem de água, por
exemplo) sem recurso a
armazenamento de energia.
Regra geral, os sistemas
autónomos de PV são
instalados em locais onde a
fonte de energia eléctrica é
a mais económica.
Figura 2.30 – Estrutura tipo de Sistemas Autónomos [35]

Os Sistemas Híbridos, que são igualmente independentes da rede de distribuição
eléctrica, consistem na combinação de sistemas fotovoltaicos com outras fontes de energia,
que não necessariamente renováveis. Tipicamente são compostos por um gerador fotovoltaico
combinado com um aerogerador ou com um grupo gerador a combustível, ou até com os dois.
Um sistema deste tipo constitui uma boa escolha para aplicações que necessitem de uma
alimentação permanente e de uma potência relativamente elevada, quando não se pretende
efectuar um elevado investimento em módulos fotovoltaicos e baterias. Estes sistemas têm
que estar equipados com sistemas de controlo mais eficientes que os sistemas isolados de
pequena dimensão. No caso dos sistemas PV/Diesel, o gerador diesel deverá passar a
funcionar quando as baterias atingirem o seu nível mínimo de carga e deverá deixar de
funcionar quando atingirem um nível de carga aceitável.
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2.9.2 – Sistemas ligados à rede eléctrica
Os Sistemas ligados à rede eléctrica dividem-se em 2 subgrupos fundamentais:
- Microgeração: Produção para auto consumo com capacidade de autonomia
- Centrais Solares: Produção para vender à rede.
São conhecidos por usarem grandes áreas de módulos fotovoltaicos e ambos estes
sistemas de produção de energia fotovoltaica ligados à rede são uma resultante da tendência
para a descentralização da produção eléctrica. A energia é produzida num local mais próximo
do seu consumo e não apenas por grandes centrais térmicas ou hídricas.
Com o decorrer do tempo, os sistemas ligados à rede vão reduzir a necessidade de
aumentar a capacidade das linhas de transmissão e distribuição. Um sistema ligado à rede
produz a sua própria energia e encaminha o excedente para a rede, na qual também se
abastece, em caso de necessidade, estas transferências de energia eliminam a necessidade
de adquirir e manter uma bateria de acumuladores. O sistema básico além dos módulos
fotovoltaicos contém outros componentes, tais como, estruturas de suporte, inversores e
nalguns casos um dispositivo para seguir o Sol. Os sistemas mais importantes compreendem
um ondulador (conversor DC/AC) que pode estar ligado a diversos painéis (tal como no caso
dos sistemas não ligados à rede). Este dispositivo converte a corrente contínua em corrente
alternada e sincroniza a corrente de saída com a da rede de forma a reduzir o consumo a
partir da rede. A rede assume o papel de uma bateria de acumuladores infinita.
No sistema de microgeração com venda de energia à EDP, que é o aproveitamento mais
vantajoso, permite simultaneamente vender energia à EDP a 0,65€ e garantir a alimentação
da habitação através da compra de energia a ≈0,1218€ [33]. De acordo com o novo DL
363/2007 de 2 de Novembro de 2007, os clientes particulares, singulares ou colectivos, estão
autorizados a produzir e vender energia à EDP a 0,65€ por kWh, existindo no entanto alguns
requisitos para o acesso ao regime bonificado, entre as quais a limitação de instalar até 3,68
kW de módulos fotovoltaicos.

Figura 2.31 – Estrutura tipo de Sistemas Ligados à Rede em microgeração [35]

Tipos de Sistemas PV 57

A maior parte dos custos de um sistema ligado à rede reside na fabricação dos módulos
fotovoltaicos que o compõem. Os custos de produção foram consideravelmente reduzidos ao
longo dos últimos anos e espera-se que assim continue. Consequentemente, este tipo de
sistemas:
- É indicado para certas regiões urbanas de clima quente, onde o custo do kWh produzido
por um sistema fotovoltaico ligado à rede é equivalente ao de outras formas de produção de
electricidade.
- Nas regiões onde a incidência solar é menor, a rentabilidade de um sistema deste tipo é,
ainda, marginal.
Existe um certo potencial de mercado para sistemas fotovoltaicos residenciais ligados à
rede, mas os respectivos custos deverão ainda baixar de forma a que estes sistemas possam
concorrer com os relativamente baixos preços de electricidade.

Figura 2.32 – Estrutura tipo de Sistemas Ligados à Rede [35]

O Índice de Performance, mencionado no capítulo 2.3., com aplicação prática e directa
neste item, tem valores que dependem do tipo de sistema a alimentar, vejamos alguns
exemplos:
- Os sistemas isolados para aplicações domésticas apenas precisam de fornecer a
energia que as cargas pedem. A melhor ou pior utilização da energia disponível depende do
controlo e da monitorização do nível de carga por parte dos utilizadores. Os valores típicos de
PR para pequenos sistemas isolados estão entre 30% e 60%. Os Índices de performance são
usualmente baixos quando os sistemas foram recentemente instalados mas, no entanto,
aumenta rapidamente à medida que o utilizador compra mais aparelhos eléctricos.
- Os sistemas isolados para aplicações profissionais têm valores de PR entre 20% e 30%.
Estes valores são muito baixos pois estes sistemas são utilizados para alimentar uma carga
fixa e portanto são dimensionados para os níveis de radiação mais baixos.
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- Os sistemas isolados para bombagem são sistemas que são dimensionados para utilizar
toda a energia disponível e podem funcionar com e sem bateria. Para os sistemas sem bateria
são utilizadas bombas, compostas por motores de ímanes permanentes, permitindo bombear
água proporcionalmente à corrente debitada pelo gerador. Os valores de PR são muito altos
com valores entre 80% e 95%.
- Os sistemas híbridos PV/Diesel tem PR medianamente altos pois estes sistemas são
dimensionados para captar os níveis de radiação mais elevados, sendo as épocas de baixa
radiação preenchidas com o gerador Diesel. Os valores típicos de PR para estes sistemas estão
entre os 50% e os 70%. Estas perdas são devidas essencialmente a perdas nas baterias e nos
controladores de carga.
- Os sistemas ligados à rede também têm valores de PR elevados, valores entre 80% e
90%. Estes valores são de esperar pois toda a energia produzida pode ser entregue à rede. As
poucas perdas existentes dependem da eficiência do inversor. A energia fornecida à carga
será dada por:

Ess  PR * Es * hp * A

(2.15.)

Ess - é a energia fornecida à carga (kWh/ano)
PR - é o Índice de performance

2.10 – Aplicações Práticas de Sistemas PV
Têm sido desenvolvidas aplicações de forma acelerada nos últimos anos, para o uso de
energia solar. Tudo que usa electricidade é passível de utilizar energia solar. Se analisarmos a
longo prazo, qualquer aplicação é vantajosa, no entanto, há aquelas com maior retorno do
investimento em determinadas condições. As suas aplicações podem ser divididas em 3 grupos
fundamentais:
- PV de baixa potência: feito de 3 até 12 pequenos segmentos de silício amorfo, com uma
superfície total de alguns centímetros quadrados. A tensão encontra-se entre 1,5 e 6 V, e a
potência é de alguns mW. O uso de este tipo de módulos é frequente em relógios,
calculadoras...etc.
- PV de pequena dimensão: de 1-10 W e 3-12 V. A utilização principal destes módulos é
feita em rádios, jogos, pequenas bombas de água...etc.
- PV de dimensão significativa: de 10 até 60 W, com uma tensão de 6, 12 ou 24 V. É usual
a utilização destes PV em locais isolados, sistemas de bombagem de água, em caravanas (luz
e refrigeração) e também em sistemas de auto-alimentação/produção de energia eléctrica.
Os sistemas de maior elevada dimensão, tal como centrais solares, usam estes painéis em
interligação.
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2.10.1 – Aplicações de baixa potência
Os painéis solares contribuem ainda muito pouco para a produção mundial eléctrica, o
que actualmente se deve ao custo por watt ser cerca de dez vezes maior que o dos
combustíveis fósseis [18]. Tornaram-se rotina em algumas aplicações, tais como as baterias
de suporte, alimentação de bóias, antenas, dispositivos em estradas ou desertos,
crescentemente em parquímetros e semáforos, e de forma experimental são usados para
alimentar automóveis em corridas como a World Solar Challenge através da Austrália.
Programas em larga escala, oferecendo redução de impostos e incentivos, têm rapidamente
surgido em vários países, entre eles a Alemanha, Japão, Estados Unidos e Portugal.
Sistemas de iluminação pública e sinalização rodoviária
Sistemas de iluminação versáteis e fiáveis, de fácil instalação, sem necessidade de criar
infra-estruturas. Os sistemas de iluminação pública e sinalização solar permitem em
determinadas circunstâncias um retorno imediato, atingindo uma longevidade interessante.
As lâmpadas fluorescentes compactas de cátodo frio, conjuntamente com reflectores de alta
eficiência, permitem uma excelente iluminação com baixas
potências. Além das lâmpadas CCF, os sistemas de iluminação
estão também disponíveis com lâmpadas fluorescentes
compactas, sódio de alta pressão, leds e outras. São
conhecidas aplicações em iluminação externa e interna de
residências e locais públicos, sinalização de estradas,
passeios, pistas e portos (exemplo concreto de sinais
limitadores nas estradas).
Figura 2.33 – PV na
Iluminação Pública

Aplicação de micropotência: Carregamento ou fornecimento de energia a
equipamentos electrónicos, relógios, máquinas de calcular, etc.
Figura 2.34 – Célula solar para alimentação directa de uma microaplicação [40]

2.10.2 – Aplicações em BT e auto-alimentação
Sistemas autónomos: Produção em locais afastados de linhas
electrificadas ou isolados tais como bombagem de água para irrigação,
sinalização, bóias marítimas, plataformas petrolíferas, cercas eléctricas
para animais, alimentação de sistemas de telecomunicação
(principalmente em locais remotos), etc.
Figura 2.35 – PV numa bóia marítima [05]
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Figura 2.36 – PV numa
plataforma petrolífera [37]

Integração em edifícios: a integração
de módulos fotovoltaicos na envolvente
dos edifícios (paredes e telhados) é uma
aplicação recente, podendo representar
reduções de custos construtivos e
energéticos. A energia produzida em
excesso pode ser vendida à companhia
eléctrica, e quando existem insuficiências,
esta pode ser comprada;
Figura 2.37 – PV no “telhado” de um centro comercial em Livermore, California USA [36]

Veículos: outra aplicação, ainda em fase de investigação, é
a de automóveis de recreio providos de células fotovoltaicas,
com suficiente potência para movimentá-los, assim como
também aplicações náuticas em embarcações de recreio.
Figura 2.38 – Veículo solar [40]

2.10.3 – Produção de Energia
Centrais fotovoltaicas ligadas à rede: uma das
mais importantes e atractivas aplicações de sistema
solares fotovoltaicos é a produção de energia para
venda à rede. Existindo uma série de empresas no
mercado
nacional
que
já
realizam
dimensionamento, projecto e construção
centrais fotovoltaicas "Chave na mão".

o
de

Figura 2.39 – Maior parque PV do mundo na actualidade de 85 GWh [42]
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Electrificação remota: actualmente uma das principais
aplicações da energia fotovoltaica é a possibilidade de fornecer
energia eléctrica a lugares remotos, onde os custos da
montagem de linhas eléctricas são superiores ao sistema
fotovoltaico, ou existe a impossibilidade deste tipo de
fornecimento.
Figura 2.40 – PV em Sistema de ligação autónoma [40]

Ligação à rede eléctrica:
outra das aplicações usuais é a
da figura da microprodução,
onde anteriormente detalhamos
mais informação a este respeito,
nomeadamente
no
capítulo
2.9.2.

Figura 2.41 – PV em Sistema
de ligação à rede eléctrica [35]

BIPV: São sistemas de energia fotovoltaica integrados em fachadas, coberturas e
balaustradas são uma excelente solução para garantir a produção de energia eléctrica sem
necessitar da colocação de elementos extra projecto. A integração é perfeita com a
utilização de painéis fotovoltaicos vidro/vidro com células interiores. Para além da produção
de energia, esta aplicação que extravasa a componente estética e de a integração
arquitectónica, pode também ser
um elemento isolador exterior e as
células
podem
garantir
sombreamento no interior. A grande
vantagem
associada
a
estes
materiais é a sua duração que é
tipicamente
superior
à
dos
materiais usados actualmente na
construção
de
edifícios,
não
carecendo de manutenção especial.
Figura 2.42 – LNEG “solar XXI” [44]
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CPV: que são sistemas fotovoltaicos com concentração, normalmente de alta
concentração, que possuem espelhos parabólicos e ópticas secundárias e terciárias, células
de alta eficiência (multijunção) e sistemas de seguimento de elevada precisão, de forma a
poderem maximizar a radiação solar incidente, e assim
tornarem as centrais de produção de energia eléctrica de
maior potencial comparativamente a outras centrais PV.
Os Concentradores fotovoltaicos são dispositivos que
intensificam a luz solar nas células, utilizam lentes
planas, chamadas de lentes de Fresnel, que capturam
uma grande área da luz do Sol e a concentram num
ponto menor. Existe no entanto potencial para muito
mais, a título de exemplo, uma central de 1000 MW
corresponderia à ocupação de uma área de um pouco
mais de 6 km x 6 km. Os CPV de concentradores
parabólicos e com tecnologia Fresnel linear, entre
outros, vão marcar a paisagem do Sul português ainda este ano.
Figura 2.43 – CPV [07]

2.10.4 – PV no espaço
Provavelmente o uso mais bem sucedido de painéis solares tem sido no espaço, incluindo
a maioria dos satélites que orbitam a Terra e Marte e as naves que rumam a regiões mais
internas do sistema solar. Nas regiões mais afastadas do Sol, a luz é muito fraca para produzir
energia o suficiente, e por isso, são utilizados geradores termoeléctricos de radioisótopos.
Alguns investigadores estão a desenvolver satélites de energia solar: Infra-estruturas solares
espaciais - satélites com um grande número de células fotovoltaicas que iriam enviar a
energia captada para a Terra usando microondas ou lasers. As agências espaciais Japonesa e
Europeia têm anunciado plano de desenvolver este tipo de infra-estruturas no primeiro
quarto do século XXI. As naves espaciais são construídas de modo a que os painéis solares
possam orientar-se independentemente do movimento da nave. Assim se consegue optimizar
a produção de energia orientando o painel na direcção da luz, não importando para onde a
nave esteja direccionada.
Actualmente, a energia solar, além de usada para propulsão, tem sido utilizada em
satélites artificiais que orbitam outros planetas. Como exemplo, as sondas Magellan em
órbita de Vénus, e a Mars Global Surveyor, de Marte fazem uso da energia solar, da mesma
forma que muitos artefactos que orbitam a Terra, como o Telescópio Espacial Hubble. Para
missões futuras, é desejável reduzir a massa
dos painéis solares e aumentar a potência
gerada por unidade de área. Isto reduzirá a
massa total da nave, e possibilitará operações
a distâncias maiores do Sol. A sonda espacial
Rosetta, lançada em 2 de Março de 2004, usa
painéis solares nas proximidades de Júpiter
de 5,25 UA; anteriormente, o uso mais
distante de painéis solares foi com a nave
espacial Stardust, à distância de 2 UA.
Figura 2.44 – Visão da Estação Espacial Internacional com os PV [44]

Capítulo 3
IEC
Este estudo não estaria completo sem uma análise cuidada sobre as normas e
regulamentos em vigor. É desta forma que as normas IEC se enquadram possivelmente na
essência fundamental, como uma base técnica credível e admissível para este relatório. É de
realçar que muitas das normas são de difícil acesso, outras ainda se encontram em fase de
análise, outras ainda em estudo pelo TC 82, o que nos cria dificuldades numa leitura
temporalmente satisfatória, assim, levamos a crer que este trajecto de acreditação de PV,
será um processo em constante mudança, numa lógica de evolução na continuidade e na
adaptação da realidade, de acordo com os equipamentos que existem no mercado e/ou em
investigação laboratorial. Até porque nos parece evidente que a tecnologia tem estado a
evoluir a um ritmo superior às ditas normas, contudo é possível desde já, realizar um estudo
sobre os procedimentos a decorrer na actualidade.

3.1 – Normas IEC eléctricas
As normas IEC também se referem obviamente ao âmbito das instalações e equipamentos
eléctricos, de forma geral e específica, com base na IEC 60364. A título de exemplo referimos
que como os PV são equipamentos de natureza eléctrica, então devem respeitar
primariamente o seu parentesco superiormente hierárquico, ou seja:
Tabela 3.1 – Publicação IEC de âmbito eléctrico [49]
Publicação

Título

Instalações eléctricas de BTIEC 60364-1 Parte 1: princípios fundamentais,
{Ed.5.0}
avaliação das principais
características, definições

Data de

Data de

publicação

manutenção

2005-11

2015
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3.2 – Normas IEC PV
As normas IEC estudadas e que estão enquadradas no âmbito do nosso estudo são a IEC
60904-1 Ed.2. Measure IV Curves, a IEC 61215 Ed.2 MonoSi PV Modules e a IEC 61646 Ed.2
ThinFilm PV modules, contudo muitas mais poderiam ser analisadas, tais como as que se
apresentam no quadro seguinte:
Tabela 3.2 – Outras edições da norma IEC 60904 [49]
Publicação

Título

IEC 60904-1

Parte 1: Medição das características fotovoltaicas de TensãoCorrente

IEC 60904-2

Parte 2: Procedimentos para referência dos dispositivos solares

IEC 60904-3

Parte 3: Princípios de medidas para dispositivos solares
fotovoltaicos terrestres (PV) com referência a informação de
irradiação espectral.

IEC 60904-5

Parte 5: Determinação da temperatura da célula equivalente
(ECT) dos dispositivos fotovoltaicos através do método de tensão de
circuito aberto.

IEC 60904-7

Parte 7: Estimativa do erro de falta de combinação do espectro
introduzido no teste do dispositivo fotovoltaico.

IEC 60904-8

Parte 8: Medição da resposta do espectro dum dispositivo
fotovoltaico (PV).

IEC 60904-10

Parte 10: Métodos de medidas de linearidade.

3.2.1 – Características adicionais e propriedades PV
Tabela 3.3 – Potências nos PV [49]
Parâmetro

Símbolo

Unidade

Descrição

Potência nominal
DC

Pn DC

W

Potência fotovoltaica para a qual é
dimensionado o inversor

Potência máxima
fotovoltaica

PDC max

W

Máxima potência fotovoltaica que é
admissível pelo inversor

Potência nominal
AC

Pn AC

W

Potência AC que o inversor pode
fornecer permanentemente

Máxima potência
AC

PAC max

W

Máxima potência AC do inversor

Factor de potência

cos φ

Parâmetro de controlo da potência
reactiva deve ser superior a 0,9

Pon

Especifica a potência fotovoltaica de
arranque para a qual é iniciada a
operação do inversor

Potência de
ligação

W
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Potência de
desligação

Poff

W

Especifica a potência fotovoltaica para
a qual o inversor se desliga

Potência em
stand-by

Pstandby

W

Especifica a potência do inversor em
modo “stand-by” (modo de vigília),
quando não está em operação e fora do
período nocturno

Potência em modo
nocturno

Pnoite

W

Especifica a potência do inversor no
período nocturno

Tabela 3.4 – Tensões nos PV [49]
Parâmetro

Símbolo

Unidade

Descrição

Tensão nominal DC

Un DC

V

Tensão fotovoltaica para a qual é
dimensionado o inversor

Intervalo de
tensão MPP

UMPP

V

Especifica o intervalo de tensão de
entrada no qual o inversor procura o
ponto MPP

Tensão máxima DC

UDC max

V

Tensão fotovoltaica máxima à entrada
do inversor

Tensão de
desligamento

UDC off

V

Tensão fotovoltaica mínima para a qual
o inversor ainda opera

Tensão nominal AC

Un AC

V

Tensão de saída AC do inversor
(normalmente 230V)

Tabela 3.5 – Correntes nos PV [49]
Parâmetro

Símbolo

Unidade

Descrição

Corrente nominal
DC

In DC

A

Corrente fotovoltaica para a qual é
dimensionado o inversor

Corrente máxima
DC

IDC max

A

Corrente máxima fotovoltaica na entrada
do inversor

Corrente nominal
AC

In AC

A

Corrente AC que é injectada pelo
inversor na rede à potência nominal.

Corrente máxima
AC

IAC max

A

Corrente máxima AC à saída do inversor

Tabela 3.6 – Outras grandezas associadas aos PV [49]
Parâmetro
Taxa de distorção
harmónica

Símbolo
k

Unidade

Descrição

%

Factor de qualidade da corrente ou tensão
fornecida (calcula-se a partir do rácio entre
o valor RMS das componentes harmónicas e
a fundamental) deve ser inferior a 5%
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Nível de ruído

Intervalo de
temperatura

T

dB (A)

Dependendo do tipo e da classe de
desempenho, o ruído em operação pode
atingir diversos níveis - isto deve ser tomado
em conta ao escolher a localização do
inversor

°C

Dependendo do tipo e da classe de
desempenho, existem vários intervalos de
temperaturas; para ter em atenção ao
escolher a localização do inversor (por
exemplo num sótão ou no exterior)

3.3 – Normas TC 82
O comité técnico 82, sistemas de energia solar fotovoltaica, que é responsável pela
publicação, é, verdadeiramente, um grupo de peritos internacional. O TC que foi
estabelecido em 1981, é um de diversos comités que se preocupam com as energias
renováveis. A extensão é particularmente vasta, uma vez que a área dos fotovoltaicos inclui o
campo da energia solar convertida, da entrada da luz para as células solares, incluindo a
relação que é usada conjuntamente com o sistema eléctrico para o qual a energia é
fornecida.
Assim, estas são mais umas normas para estudo e respectiva dissecação, em que o IEC
acabou de emitir a segunda edição do padrão para dispositivos solares que melhor vendem.
Esta publicação IEC 60904, normaliza as exigências para os dispositivos solares de referência,
substituindo a edição precedente de 1989 que foi corrigida em 1998 e a IEC 60904-6,
denominada “exigências para os módulos solares de referência”, que foi corrigida em 1994.
Essencialmente uma revisão técnica, as principais alterações dizem respeito: Calibração,
construção (que diferencia os vários tipos de dispositivos de referência), Orientação adicional
no uso da construção equipamentos de derivação interna, Exigências acrescidas da folha de
dados e Calibração no trabalho dos dispositivos solares da referência.
Tabela 3.7 – Normas do TC82 [49]
Publicação

Título

Data

IEC 60891
Ed.2.0

Procedures for temperature and irradiance corrections to measured
I-V characteristics

2017

IEC 60904-1
Ed.2.0

Photovoltaic devices - Part 1: Measurement of photovoltaic
current-voltage characteristics

2011

IEC 60904-2
Ed.2.0

Photovoltaic devices - Part 2: Requirements for reference solar
devices

2011

IEC 60904-3
Ed.2.0

Photovoltaic devices. Part 3: Measurement principles for terrestrial
photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance
data

2011

IEC 60904-4
Ed.1.0

Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures
for establishing calibration traceability

2011
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IEC 60904-5
Ed.1.0

Photovoltaic devices - Part 5: Determination of the equivalent cell
temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit
voltage method

2011

IEC 60904-7
Ed.3.0

Photovoltaic devices - Part 7: Computation of spectral mismatch
error introduced in the testing of a photovoltaic device

2013

IEC 60904-8
Ed.2.0

Photovoltaic devices - Part 8: Measurement of spectral response of
a photovoltaic (PV) device

2011

IEC 60904-9
Ed.2.0

Photovoltaic devices - Part 9: Solar simulator performance
requirements

2011

IEC 60904-10
Ed.2.0

Photovoltaic devices - Part 10: Methods of linearity measurement

2014

IEC 61194
Ed.1.0

Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems

2011

IEC 61215
Ed.2.0

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval

2011

IEC 61345
Ed.1.0

UV test for photovoltaic (PV) modules

2011

IEC 61646
Ed.2.0

Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design
qualification and type approval

2011

IEC 61683
Ed.1.0

Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for
measuring efficiency

2011

IEC 61701
Ed.1.0

Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules

2011

IEC 61702
Ed.1.0

Rating of direct coupled photovoltaic (PV) pumping systems

2011

IEC 61724
Ed.1.0

Photovoltaic system performance monitoring - Guidelines for
measurement, data exchange and analysis

2011

IEC 61725
Ed.1.0

Analytical expression for daily solar profiles

2011

IEC 61727
Ed.2.0

Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface

2011

IEC 61730-1
Ed.1.0

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1:
Requirements for construction

2011

IEC 61730-2
Ed.1.0

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2:
Requirements for testing

2011

IEC 61829
Ed.1.0

Crystalline silicon photovoltaic (PV) array - On-site measurement of
I-V characteristics

2011

IEC/TS 61836
Ed.2.0

Solar photovoltaic energy systems - Terms and symbols

2011

IEC 62093
Ed.1.0

Balance-of-system components for photovoltaic systems - Design
qualification natural environments

2011

IEC 62108
Ed. 1.0

Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design
qualification and type approval

2011

IEC 62116
Ed. 1.0

Test procedure of islanding prevention measures for utilityinterconnected photovoltaic inverters

2011

IEC 62124
Ed.1.0

Photovoltaic (PV) stand alone systems - Design verification

2011
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IEC/TS
62257-1
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 1: General introduction to rural
electrification

2012

IEC/TS
62257-2
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 2: From requirements to a range of
electrification systems

2012

IEC/TS
62257-3
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 3: Project development and
management

2012

IEC/TS
62257-4
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 4: System selection and design

2011

IEC/TS
62257-5
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 5: Protection against electrical
hazards

2011

IEC/TS
62257-6
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 6: Acceptance, operation,
maintenance and replacement

2012

IEC/TS
62257-7-1
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 7-1: Generators - Photovoltaic arrays

2010

IEC/TS
62257-8-1
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 8-1: Selection of batteries and
battery management systems for stand-alone electrification
systems - Specific case of automotive flooded lead-acid batteries
available in developing countries

2011

IEC/TS
62257-9-1
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 9-1: Micropower systems

2011

IEC/TS
62257-9-2
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 9-2: Microgrids

2011

IEC/TS
62257-9-3
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 9-3: Integrated system - User
interface

2011

IEC/TS
62257-9-4
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 9-4: Integrated system Userinstallation

2011

IEC/TS
62257-9-5
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 9-5: Integrated system - Selection of
portable PV lanterns for rural electrification projects

2011

IEC/TS
62257-9-6
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 9-6: Integrated system - Selection of
Photovoltaic Individual Electrification Systems (PV-IES)

2011

IEC/TS
62257-12-1
Ed.1.0

Recommendations for small renewable energy and hybrid systems
for rural electrification - Part 12-1: Selection of self-ballasted
lamps (CFL) for rural electrification systems and recommendations
for household lighting equipment

2011
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O padrão do IEC é usado para classificar, seleccionar, marcar, calibrar e “tutelar” os
dispositivos solares que são usados como dispositivos da referência, em determinar o
desempenho eléctrico das células solares, dos módulos e das disposições sob a luz solar
natural e simulada.
Os sistemas PV representam uma fonte eficaz e fidedigna de energia renovável, ao
seleccionar uma alternativa ao combustível fóssil nas áreas conectadas e remotas porque a
sua aplicação tem pouco impacto no ambiente, uma vez que não criam nenhum desperdício
ou resíduo.
Nos últimos anos a indústria de PV cresceu até atingir taxa constante acima dos 25% por ano,
tendo, hoje, como exigência de mercado global acima dos 5 biliões de USD e o
reconhecimento recente do potencial industrial do uso e da integração nas instalações de
produção [19].

3.4 – Aplicação das Normas IEC
Seguindo também o exemplo do NREL, que é uma entidade laboratorial de energia, de
referência mundial, sob a alçada do DOE, com funções de pesquisa laboratorial e teste de
equipamentos afectos à sua área de actividade, nomeadamente PV, quer seja ao nível de
inovação, evolução ou de vertente comercial.
Sendo um dos poucos laboratórios em todo o mundo que possuem uma certificação ISO
1702S, sendo acreditados para calibração quer de células quer de módulos solares. Este é
também um dos poucos laboratórios em todo o mundo, que é certificado pelo IEC para
realizar ensaios e calibrações a células e modulo PV, tendo testado todo o tipo de painéis PV
por todo o mundo de forma comparável.
Os ensaios efectuados respeitam as seguintes condições estandardizadas de base:
temperatura de 25°C, irradiação total de 1000 W/m2, distribuição da irradiação espectral de
acordo com a norma IEC standard 60904-3.
Tipicamente estas são as condições de referência de base, todavia outros ensaios serão
necessários tais como: Rendimento, espectro, característica I-V, recorrendo também a
equipamentos tais como o simulador solar, instrumentação e medidas de I-V, detector de
anomalias, calibração e analisador de materiais vários.
Os vários tipos de ensaios efectuados pelo NREL podem ser visualizados em:
http://www.nrel.gov/pv/measurements/device_performance.html
e a nível de equipamento:
http://www.nrel.gov/pv/performance_reliability/indoor_testing.html#accelerated
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3.4.1 – Caracterização das normas
As várias normas estudadas têm a particularidade (como é habitual a quem lida com
normas) de se “mesclarem” com frequência e de se redireccionarem constantemente. De
forma a evitar sermos repetitivos iremos de uma forma vertical fazer uma abordagem
sequencial.
61836 - Termos e Símbolo, este relatório técnico compila os termos e os símbolos dos
Padrões do IEC publicados citados nas referências normativas. O objectivo deste relatório
técnico é o de harmonizar os termos e os símbolos usados nos padrões dentro dos campos dos
sistemas de energia solar fotovoltaicos PV. É intenção actualizar este relatório técnico cada
três anos de forma a incorporar padrões publicados que não estejam aqui. Será seguido um
procedimento de dois passos para a preparação do glossário. Este relatório técnico contém os
termos e os símbolos usados nos padrões IEC PV publicados. O documento com o passo 2
deveria ser incorporado neste relatório técnico como um anexo e lidará com os termos e os
símbolos de outros padrões nacionais e internacionais PV e documentos relevantes. Nota: De
forma a harmonizar ligeiras diferenças entre os padrões IEC existentes foi necessário
reformular as definições.
Os documentos normativos seguintes, contêm condições que, através de referência neste
texto, constituem condições deste relatório técnico. Pela altura da publicação, as edições
indicadas eram válidas. Todos os padrões estão sujeitos a revisão, e as partes para os acordos
baseados neste relatório técnico são encorajados a investigar a possibilidade de aplicar as
edições mais recentes dos padrões abaixo indicados. Os membros do IEC e do ISO mantêm
registos dos Padrões Internacionais válidos recentemente.

3.4.2 – Características IEC referentes à temperatura e propriedades PV
Determinação da temperatura equivalente da célula (ECT) dos dispositivos PV pelo
método da tensão de circuito aberto, esta parte do IEC 904 refere-se apenas aos dispositivos
de silício cristalino. Descreve o método preferencial para determinar a ECT dos dispositivos
PV (células, módulos e variedades de um tipo de módulo), com a finalidade de comparar as
suas características termais, determinando NOCT e traduzindo as características medidas I-V
em outras temperaturas. Os documentos normativos que se seguem contêm cláusulas,
condições, que, através de referência neste texto, constituem condições nesta parte do IEC
904.
Métodos da medição da linearidade, nesta parte do IEC 60904 descreve-se os
procedimentos usados para determinar o grau de linearidade de qualquer parâmetro do
dispositivo fotovoltaico no que respeita ao parâmetro do teste. É primeiramente direccionado
para uso dos laboratórios de calibração, fabricadores do módulo e desenhadores de sistema.
O modelo fotovoltaico PV e avaliações do desempenho do módulo, e traduções de
desempenho de um conjunto de condições de irradiação e temperatura para outro,
dependem frequentemente no uso de equações lineares (ver IEC 60891 e IEC 61829). Este
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modelo deita por terra os procedimentos de linearidade e testa métodos para garantir que
estas equações lineares dão resultados satisfatórios. Indirectamente, estes procedimentos
ditam as variáveis da irradiação e temperatura sobre as quais as equações podem ser usadas.
Os métodos de medição descritos neste modelo aplicam-se a todos os dispositivos PV e
devem ser levados a cabo numa amostra ou num dispositivo comparável em tecnologia
idêntica. Deveriam experimentados antes de todas as medições e procedimentos de
correcção que requerem um dispositivo linear. A metodologia usada neste modelo é similar à
especificada no IEC 60891 na qual uma função linear (linha direita) encaixa num conjunto de
pontos de informação usando a cálculo de rotina do enquadramento a least-squares. A
variação da informação desta função também é calculada e a definição de linearidade está
expressa como uma percentagem de variação permitida.
Um dispositivo é considerado linear quando as seguintes condições se encontram através
da variedade de interesse da temperatura e irradiação. Normalmente, o alcance da
temperatura é, no mínimo, de 25°C a 60°C, e o alcance da irradiação é, no mínimo de 700
W.m-2 to 1000 W.m-2.
a) Para a curva de corrente de curto-circuito versus irradiação, o desvio standard
normalizado da inclinação (ss/m) deveria ser menos de 0,02.
b) Para a curva de tensão de curto-circuito versus o logaritmo de irradiação, o desvio
normalizado standard da inclinação (ss/m) deveria ser menos de 0,05.
c) Para a curva de tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito versus
temperatura, o desvio normalizado standard da inclinação (ss/m) deveria ser menos de 0,1.
d) A variação da resposta relativa espectral numa tensão específica é menos de 5% para a
banda do cumprimento da onda.
Nota 1 - Muitos dos modelos IEC PV necessitam correcções na falta de combinação as
quais na volta requerem medidas de respostas espectrais. Assim, a linearidade da reposta
espectral no que respeita a temperatura e irradiações, é importante. Pode, também, ser
significativo para as novas tecnologias tais como as células fotovoltaicas.
Nota 2 - Porque a resposta espectral relativa de alguns dispositivos tais como o silício
amórfico, varia consideravelmente, é importante que a determinação linear seja aplicada a
uma tensão fixa. A tensão escolhida é controlada pelo último uso. O Vmax pode ser escolhido
se o regime de potência máxima é a área de interesse, e para a calibração será mais
apropriado a tensão zero.
Nota 3 - Devemos ter em conta que a resposta relativa espectral de alguns dispositivos
varia com a temperatura e irradiação. Alguns destes efeitos podem ser tidos em conta porque
as mudanças nos itens a) e c) a não linearidade da corrente curto-circuito, mas alguns podem
não ser. O requerimento do item d) conta para estas não linearidades.

Princípios de medição para os dispositivos solares fotovoltaicos (PV) terrestres com
referência a dados espectrais da irradiação.
Este padrão aplica-se aos seguintes dispositivos de silício cristalino fotovoltaicos para
aplicações terrestres:
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a) Células solares simples com ou sem capa protectora;
b) Subconjuntos de células solares;
c) Módulos lisos.
Nota. - O termo «modelo de teste para teste» é usado para representar qualquer um
destes dispositivos.
Este padrão não é aplicável às células solares projectadas para funcionamento em
concentração de luz solar, aos módulos que incorporam concentradores, nem aos colectores
híbridos em adição ao gerador de electricidade, transferir calor aos fluidos em sistemas
termais. Este padrão descreve princípios de medidas e especifica a distribuição da irradiação
espectral de referência. As Características da corrente-tensão e os parâmetros derivados são
explicados.
Computação do erro espectral da má combinação introduzido no ensaio de um
dispositivo fotovoltaico, esta parte do IEC 60904 descreve o procedimento para determinar o
erro introduzido no ensaio dum dispositivo causado pela interacção da má combinação entre
as respostas espectrais do modelo de teste testado e o dispositivo de referência e a má
combinação entre o espectro de teste e o espectro de referência. O procedimento aplica-se
apenas aos dispositivos fotovoltaicos os quais são lineares sobre a escala de interesse, tal
como está definido em IEC 60904-10.
Procedimentos para referência dos dispositivos solares, esta parte do IEC 60904 fornece
procedimentos para a classificação, selecção, embalamento, marcação, calibração e cuidado
dos dispositivos solares de referência.
Este padrão cobre os dispositivos solares de referência usados para determinar o
desempenho eléctrico das células solares, módulos e disposições debaixo de luz solar natural
e simulada. Não cobre os dispositivos solares de referência para usar debaixo da luz solar
concentrada.
Os documentos referenciados a seguir são indispensáveis para a aplicação deste
documento. Para referências datadas, só se aplica a edição citada. Para referências não
datadas, aplica-se a última edição do documento referenciado (inclusive quaisquer adendas).
Medição da resposta espectral dos PV, esta parte do IEC 60904 dá orientação para a
medição da resposta espectral relativa, tanto os dispositivos fotovoltaicos lineares como os
não lineares. Isto é apenas aplicável aos dispositivos de junção única. Os documentos
normativos seguintes contêm as condições desta parte IEC 60904.
Procedimentos para os dispositivos solares de referência, esta parte do IEC 60904
fornece os procedimentos para a classificação, selecção, embalamento, marcação, calibração
e cuidado com os dispositivos solares de referência. Estas tampas padrão de dispositivos
solares de referência usadas para determinar o desempenho das células solares, módulos e
disposições sobre luz solar natural e simulada. Não cobre dispositivos solares de referência
para uso debaixo de luz solar concentrada.
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Procedimentos para o desempenho dum simulador, esta parte do IEC 904 fornece os
procedimentos para os simuladores solares usados nos testes feitos no interior de dispositivos
fotovoltaicos duma placa lisa terrestre (não concentrado) conjuntamente com um dispositivo
espectral combinado de referência. A saída duma célula solar é função forte do cumprimento
da onda do incidente da distribuição da irradiação espectral. Para reduzir erros de medição,
este padrão especifica a ligação aceitável à distribuição espectral de irradiação de
referência, mas deve ter-se em conta que a magnitude do erro também é afectada pela má
combinação de resposta espectral entre o dispositivo de referência e o modelo de teste do
teste. Esta parte do IEC 904 cobre tanto os simuladores pulsados e em estado estático. O
seguinte documento normativo contém condições as quais, através de referência neste texto,
constituem condições desta parte do IEC 904.
60695-11-30 - Ensaios “riscos de fogo”, a maioria dos fogos começam duma fonte
pequena, normalmente no contexto duma fonte de calor imprevista a ocorrer perto dum
material combustível, exemplo: equipamento electrotécnico, um fio sobreaquecido ou um
componente que tenha falhado perto duma parte de suporte, tal decomposição do material
acontece, produzindo vapores flamejáveis os quais podem ser inflamados.
Se a fonte de calor é muito pequena em relação à localização da massa do material, só
ocorrerão danos localizados sem a progressão para um fogo. A quantidade de energia que um
material necessita para arder depende de muitos factores incluindo a forma da peça do
material, a sua cor, propagação termal e massa, emissividade, etc., para além da sua
constituição química.
Materiais combustíveis diferentes necessitam de diferentes quantidades de calor a ser
aplicado antes de ocorrer a ignição. A combustão continuada requer que a taxa de perda de
calor através de material ardente necessite de ser menor do que a soma da taxa de calor que
recebe de fontes estranhas e a taxa do calor gerado pelo processo de combustão.
A examinação do comportamento do material, componentes, subgrupos e produtos
quando forçados por uma fonte térmica, que é vital no ajuste das medidas de segurança, é
excessivamente difícil num ambiente complexo. Uma vez que muitas características do
processo de combustão ainda não estão claramente compreendidas, só algumas delas podem
ser analisadas, e só em situações que estão bem definidas e nas quais o número de factores
envolvidos é mantido a um mínimo.
Testes de controlo de qualidade para o comportamento ardente dos materiais
normalmente simulam um passo específico dum fogo: a aplicação duma fonte de calor
definida a uma peça de teste com forma e dimensões específicas. A alguns vinte e cinco anos
atrás, o ACOS of IEC, reconheceu que:
a) Pareceu haver um crescimento explosivo no número e tipo de chamas de teste que
estavam a ser usadas em métodos de teste para a examinação do comportamento ardente
b) Muitas dessas chamas eram muito similares, e
c) Muitas delas eram especificadas de pobremente.
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Subcomité 50D: Perigos do fogo; foi pedido para examinar as chamas de teste que
estavam a ser usadas, com o objectivo de reduzir o seu número ao mínimo, enquanto que
simultaneamente se deva a melhorar a sua especificação.
904-5 - Quando os sensores de temperatura são usados para determinar a temperatura da
célula dos dispositivos de PV debaixo de uma radiação natural ou em estado estático, surgem
dois problemas. O primeiro, dentro da área do módulo, pode ser absorvida uma considerável
borrifadela. O segundo, como as células celulares não estão, geralmente, acessíveis os
sensores são anexados à frente ou à parte de trás do módulo e a temperatura, assim, medida
é influenciada pela condutividade termal do encapsulante e dos materiais da frente ou da
parte de trás. Estes problemas são agravados aquando da determinação da temperatura da
célula equivalente para as medições no sítio dum desempenho variado.
A temperatura da célula equivalente, vulgo ECT, é o cruzamento da temperatura na qual
uma saída eléctrica dum dispositivo (células, módulos, variedade de um tipo de módulo) seria
produzida se todo o dispositivo estivesse a funcionar uniformemente no cruzamento desta
temperatura.
O método descrito é baseado no facto de que uma célula solar em tensão em circuito
aberto, é alterado com a temperatura. Se a tensão de circuito aberto do dispositivo em
condições de testes estandardizados é conhecido, em conjunto com o seu coeficiente de
temperatura, a temperatura equivalente de todas as células no dispositivo pode ser
determinado. Como a tensão de circuito aberto também é ligeiramente afectada pela
irradiação, pode ser necessária uma correcção adicional. A experiência mostra-nos que a
temperatura equivalente da célula pode ser determinada de forma mais precisa através deste
método do que outra técnica alternativa. No entanto, à medida que a temperatura do
coeficiente R cai rapidamente a irradiações abaixo dos 200 W.m 2, este método deveria
apenas ser usado em irradiações mais elevadas.
Procedimentos para a correcção da irradiação e temperatura para medir as
características I-V dos dispositivos de silício cristalinos fotovoltaicos, este padrão fornece
procedimentos que devem ser seguidos para as correcções da temperatura e irradiação para
medir as características I-V dos dispositivos de silício cristalinos.
Este padrão descreve os procedimentos para correcções da temperatura e irradiação para
medir as características I-V dos dispositivos de silício cristalinos fotovoltaicos. Inclui
procedimentos para a determinação da temperatura de coeficientes, resistência das séries
internas e o factor de correcção da curva. Estes procedimentos são aplicáveis a variedade de
radiação de ± 30% do nível no qual as medidas foram feitas. Notas:
1 - Estes procedimentos estão limitados a dispositivos lineares.
2 - Os dispositivos fotovoltaicos incluem uma única célula celular, um módulo liso. Aplicase a cada um dos dispositivos, um conjunto de valores diferente. Apesar da determinação dos
coeficientes de temperatura para um módulo (ou subconjunto de células) possam ser
calculados, deve ter-se em conta que a resistência das séries internas e o factor da correcção
da curva devem ser medidas separadamente por um módulo ou subconjunto de células.
3 - O termo «modelo de teste» é usado para representar qualquer um destes dispositivos.
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Este Padrão Internacional providência fabricantes de módulos, instaladores e utilizadores
com meios para sintetizar perfis da irradiação solar. Estes perfis podem ser usados como
referência em conjunto com os programas de simulação do desempenho do
utilizador/fornecedor para a medição e comparação dos sistemas fotovoltaicos. Também
podem ser utilizados nas ofertas e nas propostas.
NOTA – Para comparar sistemas PV, o desempenho da medição do sistema e avaliar os
sistemas PV específicos, outros parâmetros são requeridos, tais como a temperatura
ambiente, velocidade do vento, distribuição da irradiação espectral e características dos
dispositivos PV.
Expressão analítica de perfis solares diários, este procedimento providencia uma
equação normativa para a derivação analítica de um conjunto de pontos de informação ou
uma curva de irradiação versus tempo do dia para um sintético dia solar.
Os coeficientes da equação normativa para os perfis da irradiação solar analítica são
determinados de valores medidos ou estimados da irradiação solar máxima, irradiação solar
diária e os números de luz de dia. Estes três tipos de informação que entram definem a curva
dos perfis da irradiação solar analítica. Dependendo dos objectivos, esta informação pode
representar, por exemplo, o pior dia de Inverno de um determinado lugar, ou um dia regular
na estação do Verão, etc.
Nota: enquanto que os resultados da equação normativa combinam razoavelmente bem
com a informação medida de céu limpo, não tem como objectivo prever ou simular um dia
real. O perfil da irradiação solar de dia é definido baseado nos valores seleccionados do
utilizador para o pico da irradiação, irradiação diária e total de horas de luz do dia.

3.4.3 – Caracterização da norma IEC 60904
Parte 1: Medição das características da corrente-tensão fotovoltaica, esta parte da
norma IEC 60904 descreve os procedimentos para a medição das características de correntetensão de dispositivos fotovoltaicos sob luz solar natural ou simulada. Estes procedimentos
são aplicáveis a uma única célula solar fotovoltaica, uma sub-montagem de células solares
fotovoltaicas, ou um módulo PV.
- Nota 1: Esta norma pode ser aplicada a PV de teste de multi-junção, se cada sub-junção
gerar a mesma quantidade de corrente que geraria sob a referência espectro AM 1,5 na IEC
60904-3.
- Nota 2: Esta Norma pode ser aplicada a dispositivos PV designados para a utilização sob
irradiação concentrada se eles irradiam utilizando uma irradiação normal directa ou quando é
efectuada uma correcção de não correspondência com respeito a um espectro de referência
normal directa.
O objectivo desta Norma é estabelecer os requisitos básicos para a medição das
características de corrente-tensão dos dispositivos fotovoltaicos, definir procedimentos para
as diferentes técnicas de medição em uso e para demonstrar práticas que minimizem
incertezas de medição.
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IEC 60904 - Requisitos gerais de medição, as medições de irradiação devem ser feitas
usando um dispositivo PV de referência embalado e calibrado em conformidade com a IEC
60904-2 ou IEC 60904-6 ou um piranómetro. O espectro do dispositivo PV de referência deve
corresponder ao modelo de teste, ou uma correcção da desadaptação das respostas
espectrais deve ser feita de acordo com a IEC 60904-7. O dispositivo de referência deve ser
linear dentro da corrente de curto-circuito como definido na IEC 60904-10 na extensão de
irradiação em questão.
Nota: Para que o espectro seja considerado apto, é necessário que um dispositivo de
referência use a mesma tecnologia de célula e de encapsulamento que o modelo de teste. Se
esse não for o caso, é necessário que sejam indicadas as respostas de desadaptação
espectrais.
- As temperaturas do dispositivo de referência e do modelo de teste devem ser realizados
com equipamento com uma precisão de ± 1ºC com repetição de ± 0,5ºC. Se a temperatura do
dispositivo de referência diferir em mais de 2ºC da temperatura à qual foi calibrado, o valor
de calibração deve ser ajustado à temperatura medida. Se o dispositivo de referência for um
piranómetro, a medição de temperatura e a correcção da temperatura do seu sinal de saída
não são necessárias.
-A superfície activa do modelo de teste deve ser coplanar dentro de um limite de ± 2º C
com a superfície activa do dispositivo de referência.
- As tensões e as correntes devem ser medidas com o auxílio de um instrumento com uma
precisão de ± 0,2ºC da tensão em circuito aberto e da corrente de curto-circuito, utilizando
fios independentes a partir dos terminais do modelo de teste e mantendo-os tão curtos
quanto possível. Os intervalos de medição da aquisição de dados devem ser escolhidos
cuidadosamente. Se o modelo de teste for um módulo, a ligação de 4 fios deve começar nos
terminais ou conectores. Se o modelo de teste for uma célula, a ligação de 4 fios deve
começar no conjunto de barras da célula.
Nota: O método de ligação para as células deve ser cuidadosamente avaliado. Podem
surgir diferenças se as linguetas soldadas são usadas como sonda ou se métodos não soldados
são implementados como barras tendo molas de contacto ou placas condutoras com uma
grande zona de contacto com a parte de trás da célula. Métodos de não soldadura podem
resultar em mais elevados fill factors (rácio de obtenção máxima de energia) do que os
observados no módulo. O método de contacto deve ser o mais apropriado para a utilização da
célula ou medição pretendida.
- A corrente de curto-circuito deverá ser medida a uma tensão zero, usando uma tensão
variável (de preferência electrónica) para compensar a queda de tensão nas séries externas
da resistência. Alternativamente, a corrente de curto-circuito pode ser extrapolada a partir
da característica de corrente-tensão. A curva é extrapolada a tensão zero se essa queda de
tensão não for maior que 3% da tensão em circuito aberto do dispositivo e se houver uma
relação linear entre a corrente e a tensão.
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A precisão do procedimento de correcção da irradiação e temperatura em conformidade
com a CEI 60891 deve ser verificada periodicamente pela medição da performance do modelo
de teste nos níveis de irradiação e temperatura seleccionados e pela comparação com os
resultados com dados extrapolados correspondentes como na IEC 60904-10.
Nota: Se a correcção de irradiação e temperatura é feita através de largos espectros, os
parâmetros de correcção modular podem afectar consideravelmente o resultado do teste.
Deve ter-se cuidado com a relevância dos parâmetros modulares usados. Em particular, as
resistências de série não podem ser generalizadas a um lote de modelo de testes do mesmo
tipo.
Ao medir dispositivos PV que não são estáveis, deve ter-se cuidado na selecção de uma
resposta espectral representativa.

IEC 60904 - Equipamentos para medição sob luz solar natural11, para além dos
requisitos gerais de medição, o equipamento seguinte é necessário para a medição da
característica I-V sob luz solar natural:
- Um dispositivo PV de referência ou um piranómetro que obedeça às condições indicadas
em IEC 60904 - Requisitos gerais de medição.
- Equipamento para medição da temperatura do dispositivo de referência que vá ao
encontro das condições indicadas em IEC 60904 - Requisitos gerais de medição, se necessário.
- Equipamento para medir a temperatura do dispositivo de teste utilizando o método da
Célula de Temperatura Equivalente (ECT) especificado na IEC 60904-5 ou outros meios de
medição da temperatura do dispositivo de teste como indicado em IEC 60904 - Requisitos
gerais de medição, se necessário.
- Um sistema de localização de dois eixos capaz de captar a trajectória do sol com uma
precisão de ± 5º.
- Um espectroradiómetro capaz de medir a irradiação espectral da luz solar dentro da
amplitude da resposta espectral do modelo de teste e o dispositivo de referência, se as
correcções espectrais forem necessárias como definido em IEC 60904 - Requisitos gerais de
medição.
O procedimento de teste para as medições sob luz solar natural é o seguinte:
- Montar o dispositivo de referência o mais próximo possível do modelo de teste e no
mesmo plano no sistema de localização de 2 eixos. Os dois devem estar perpendiculares aos
raios solares directos entre ± 5º. Faça as ligações aos instrumentos necessários.
- Se o modelo de teste e o dispositivo de referência estão equipados com controlo de
temperatura, ajustar esses controlos ao nível desejado. Se não forem usados controlos de
temperatura:
- Proteger o modelo de teste e o dispositivo de referência do sol e do vento até que a sua
temperatura atinja a temperatura ambiente entre ± 2º C, ou, deixar que o modelo de teste

11
Devem ser feitas apenas quando a irradiação solar global não flutue a mais de ± 1% durante a
medição. Quando as medições se pretendem para referência de STC, a irradiação deve ser de pelo
menos 800 W.m-2.
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atinja a sua temperatura estabilizada, ou pré-condicionar o modelo de teste a um ponto
abaixo da temperatura alvo e depois deixar o módulo aquecer naturalmente. Nota: Podem
existir diferenças entre a temperatura média da célula e a temperatura média na parte de
trás da célula durante o aquecimento.
- Registar a característica de corrente-tensão e a temperatura do modelo de teste ao
mesmo tempo que a emissão e temperatura (se necessário) do dispositivo de referência às
temperaturas desejadas. Se necessário, fazer as medições imediatamente após remover a
protecção.
Nota: Na maior parte dos casos a inércia térmica do modelo de teste e o dispositivo de
referência limitarão o aumento da temperatura durante os primeiros segundos a menos de 2º
C. As suas temperaturas manter-se-ão razoavelmente uniformes.
- Assegurar de que a temperatura do modelo de teste e do dispositivo de referência estão
estáveis e se mantêm constantes dentro de ±1º C e que a irradiação medida pelo dispositivo
de referência se mantém constante dentro de ±1% (flutuações causadas por nuvens, névoa ou
fumo) durante a fase de registo de cada conjunto de dados.
- Se for utilizado um piranómetro ou um dispositivo de referência não adaptado como
dispositivos de referência, efectuar uma medição simultânea da irradiação usando um
espectroradiómetro. Calcule a irradiação efectiva do modelo de teste sob o espectro AM 1,5
(ver IEC 60904-3 usando os seus dados de resposta espectral (aplique a IEC 60904-7).
Nota: Quando não existam dados da resposta espectral disponíveis, a correspondência do
dispositivo de referência com o modelo de teste e as condições da massa de ar devem ser
verificadas cuidadosamente. As medições devem ser feitas num dia limpo e de sol (sem
nuvens em redor do sol, conteúdos difusos de irradiação não mais elevados que 30%).
- Corrigir a característica de tensão-corrente medida em função das condições de
irradiação e de temperatura em conformidade com a IEC 60891 (para dispositivos lineares).
Para dispositivos não lineares recorra à IEC 60904-10 para apoio na definição da amplitude a
que o dispositivo pode ser considerado linear.
IEC 60904 - Equipamentos para medição sob luz solar simulada12, para além dos
requisitos gerais de medição, o equipamento seguinte é necessário para a medição da
característica I-V sob luz solar simulada:
- Um dispositivo PV de referência que se adapte ao dispositivo de teste quanto à
amplitude de irradiação, distribuição espectral e temperaturas de interesse e que vai ao
encontro
do
definido
em
IEC
60904
Requisitos
gerais
de
medição.

12

Devem corresponder aos requisitos da IEC 60904-9. A uniformidade da distribuição de luz na área

de teste deve ser conhecida e verificada periodicamente. A precisão da medição deve ser verificada
periodicamente por medições sucessivas sob as mesmas condições de teste. Podem ser aplicados três
métodos de calibração. Se o dispositivo a testar tem as mesmas dimensões que o dispositivo de
referência, usa-se o método A. Se o dispositivo a testar é maior que o dispositivo de referência, usa-se o
método B. Se o dispositivo a testar for menor que o dispositivo de referência, usa-se o método C. Nota:
O método A é o preferido uma vez que minimiza os efeitos da não uniformidade da irradiação e os
factores de escala em electrónica.
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- Equipamento para medição da temperatura do dispositivo de referência e do modelo de
teste que vá ao encontro das condições indicadas em IEC 60904 - Requisitos gerais de
medição, se necessário.
- Um simulador solar de classe BBB ou superior, em conformidade com a IEC 60904-9. A
superfície de teste deve ser superior ou igual à superfície coberta pelo modelo de teste.
- Um sensor de irradiação que capte a irradiação instantânea no plano de teste. Este
sensor deve ser linear com a amplitude de irradiações nas quais as medidas são tiradas (ver
IEC 60904-10).
- Um espectroradiómetro capaz de medir a irradiação espectral do simulador na
amplitude da resposta espectral do dispositivo de referência, se forem necessárias correcções
espectrais, como definido em IEC 60904 - Requisitos gerais de medição.
Nota: Deve ter-se cuidado com a utilização de uma lâmpada de emissão, como uma
lâmpada de xénon, por exemplo, nos testes com células de largura de banda directa. Uma
vez que a largura de banda se altera devido à temperatura, pode passar através de várias
linhas de emissão no espectro da lâmpada e originar diversas oscilações na sua performance.
Método A - A concepção do dispositivo de teste deve ser idêntica àquela do dispositivo de
referência no que diz respeito às dimensões e propriedades eléctricas. Para os módulos esta
exigência diz respeito ao tipo de célula e ao circuito de interligação das células. O dispositivo
de referência e o dispositivo de teste devem ser colocados no mesmo local na superfície de
teste.
Método B - A distribuição da irradiação no plano de teste pode não ser totalmente
uniforme. A irradiação efectiva é a média de irradiação na área activa do dispositivo. Para
um dispositivo de referência menor do que o dispositivo de teste, o dispositivo de referência
deve ser medido em diferentes locais no interior do envelope do dispositivo de teste É
conveniente utilizar uma posição que produza um valor médio das medições do dispositivo de
referência para o seu posicionamento para definir a irradiação.
Método C - A distribuição da irradiação no plano de teste pode não ser totalmente
uniforme. A irradiação efectiva é a média de irradiação na área activa do dispositivo. Para
um dispositivo de referência maior do que o dispositivo de teste, o dispositivo de teste deve
ser medido em diferentes locais no interior do envelope do dispositivo de referência. É
conveniente utilizar uma posição que produza um valor médio das medições do dispositivo de
teste para o seu posicionamento durante os testes subsequentes.
O procedimento de teste é o seguinte:
- Colocar o dispositivo de referência no plano de teste com a sua superfície activa a ± 5º
perpendicular ao eixo do feixe. Nota: Verificar que o plano de teste do simulador solar está
em conformidade com a IEC 60904-9.
- Ajustar a irradiação do simulador solar de modo a que o dispositivo de referência
produza a sua corrente de curto-circuito calibrada ou potência máxima ao nível desejado
usando o método A, B ou C.
- Retirar o dispositivo de referência e coloque o modelo de teste no plano de teste como
indicado.
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Ligar o modelo de teste aos instrumentos necessários. Nota: Se o feixe for
suficientemente largo e uniforme, o modelo de teste pode ser colocado ao lado do dispositivo
de referência.
- Se o equipamento de montagem de teste está equipado com controlo de temperatura,
ajuste o controlo no nível desejado. Se não são usados controlos de temperatura, deixe o
módulo de teste e o dispositivo de referência estabilizar dentro de ± 1º C da temperatura
ambiente do ar. Proteja o modelo de teste e/ou o dispositivo do feixe de simulação até que a
temperatura do dispositivo esteja uniforme dentro de ± 2ºC da temperatura ambiente do ar.
- Sem alterar as definições do simulador, tire simultaneamente as leituras da
característica de corrente-tensão e da temperatura do modelo de teste. Se equipado com
sensor de irradiação, este deve ser usado para assegurar que a irradiação no plano de teste é
a mesma que no dispositivo de teste, tal como foi para o dispositivo de referência. Quando
não for prático controlar a temperatura do modelo de teste, faça a medição imediatamente
após retirar a protecção.
- Se a temperatura do modelo de teste não for a desejada, corrija a característica de
corrente-tensão medida para esta temperatura usando o procedimento de acordo com a IEC
60891 (para dispositivos lineares). Para dispositivos não-lineares recorra à IEC 60904-10 para
apoio na definição de qual a amplitude a que o dispositivo pode ser considerado linear.
IEC 60904 – Medições sob luz solar simulada por impulsos, devem corresponder aos
requisitos da IEC 60904-9. A uniformidade da distribuição de distribuição da luz na área de
teste será conhecida e verificada periodicamente. A precisão da medição será verificada
periodicamente por medições sucessivas com as mesmas condições de teste.
Nota: Dois tipos de simuladores solares por impulsos são usualmente utilizados: sistemas
de impulsos longos com um comprimento de pulsação até 1s e aquisição da característica I-V
durante um flash e sistemas de impulsos curtos usando luzes estroboscópicas com
comprimento de impulso de <1ms adquirindo um ponto de dados I-V por flash. O uso de
simuladores solares de impulsos curtos pode não ser adequado para a medição I-V das células
solares e módulos com alta capacitância.
Podem ser aplicados três métodos para calibração. Se o dispositivo sob tese é do mesmo
tamanho que o dispositivo de referência, usa-se o método A. Se o dispositivo sob teste é
maior do que o dispositivo de referência, usa-se o método B. Se o dispositivo sob teste é
menor que o dispositivo de referência, usa-se o método C.
Um Relatório de Teste com os resultados das medições das características da
performance e dos resultados do teste, devem ser preparados pelos laboratórios de ensaios,
em conformidade com a ISO 17025. O relatório de teste deverá conter os seguintes dados:
a) Título;
b) Nome e morada do laboratório de teste e o local onde os testes foram realizados;
c) Identificação única do relatório e de cada página;
d) Nome e morada do cliente;
e) Identificação e descrição do modelo de teste (célula solar, sub-montagem de células
solares ou módulo PV);
f) Descrição do ambiente de teste (luz solar natural ou simulada, e, no caso desta
última, breve descrição e classe do simulador);
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g)
h)
i)
j)
outra

Data do recibo do item de teste e data(s) de calibração do teste, onde apropriado;
Referência ao procedimento de amostragem, onde relevante;
Identificação do método de calibração ou teste usado;
Quaisquer desvios, adições ou exclusões do método de calibração ou teste e qualquer
informação relevante a uma calibração ou teste específicos, tais como condições

ambientais;
k) Descrição e identificação do dispositivo de referência primário e/ou secundário
(célula ou módulo PV);
l) Identificação do método para correcção da temperatura e irradiação da característica
medida;
m) Resultados de teste baseados em tabelas e gráficos, incluindo nível de irradiação,
temperaturas do modelo de teste e dispositivo de referência, parâmetros do módulo usados
para correcção da característica corrente-tensão;
n) Valor da correcção de desadaptação utilizada na medição ou uma estimativa da
margem de erro introduzida pela utilização do dispositivo de referência desadaptado;
o) Indicação do grau de incerteza estimado nos resultados do teste;
p) Assinatura ou título, ou identificação equivalente da(s) pessoa(s) responsáveis pelo
conteúdo do relatório de teste, e a data da edição;
q) Indicação de que os resultados não se referem senão ao modelo de teste testado;
r) Indicação de que o relatório de teste não será reproduzido, excepto na sua totalidade
sem a aprovação por escrito do laboratório.

3.4.4 – Caracterização complementar das normas IEC
TS 62257-5 - Parte 5: Protecção contra perigos eléctricos - Sistemas Rurais de
Electrificação Descentralizados SRED/ DRES, de forma a enfrentar necessidades básicas, são
concebidos para fornecer energia eléctrica para locais isolados, que não estão
conectados/interconectados a qualquer sistema ou à rede eléctrica nacional. A maioria
destes sítios são:
- Residências isoladas,
- Casas de campo, quintas,
- Serviços comunitários (iluminação pública, bomba para extracção, centros de saúde,
lugares de culto ou para outras actividades culturais, edifícios administrativos, etc.),
- Actividades económicas (workshops, micro indústria, etc.).
Os sistemas da DRE dividem-se em três categorias:
- Sistemas de processo de electrificação (por exemplo para extracção com uma bomba),
- Sistemas individuais de electrificação (IES) para utilizadores individuais,
- Sistemas colectivos de electrificação (CES) para múltiplos utilizadores.
Os sistemas de electrificação individual ou de processo consistem exclusivamente em dois
subsistemas:
- Um subsistema de geração de energia eléctrica,
- A instalação eléctrica do utilizador.
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No entanto, os sistemas de electrificação colectivos consistem em três subsistemas:
- Um subsistema de geração de energia eléctrica,
- Um subsistema de distribuição, também denominado por micro grelha,
- Instalações eléctricas do utilizador incluindo equipamento de interface entre as
instalações e a microgrelha.
O propósito deste documento é o de especificar os procedimentos gerais para a protecção
das pessoas e equipamentos contra perigos eléctricos a serem aplicados nos sistemas rurais
descentralizados. Os procedimentos que se ocupam da protecção contra os choques eléctricos
são baseados em regras básicas do IEC 61140 e IEC 60364. Estes procedimentos gerais devem
ser aplicados a todas as categorias DRES identificadas. A aplicação para cada subsistema DRES
é dada dentro duma secção específica do IEC 62257-9.
TS 62257-4 - Parte 4: Selecção e projecto do sistema, esta parte do IEC 62257
providencia um método para descrever os resultados a serem alcançados pelo sistema de
electrificação independentemente das soluções técnicas que poderiam ser implementadas.
IEC 62257-2 avaliou as necessidades dos utilizadores e as diferentes arquitecturas do
sistema de potência que podem ser usados para satisfazer estas necessidades.
Em relação às necessidades dos diferentes participantes do projecto, são listados
procedimentos funcionais que deverão ser alcançados pela produção e distribuição dos
subsistemas.
São descritas regras de administração de energia a serem consideradas. Estas são
questões chave porque têm uma grande influência na medição do sistema de electrificação.
É listada a informação que deve ser fornecida pelo processo de medição do sistema para
permitir aos participantes que seleccionem o equipamento ou o componente capaz de
preencher os procedimentos funcionais. Para permitir e facilitar a administração da planta de
micropotência e a manutenção de todo o sistema de electrificação, alguma informação deve
ser recolhida e monitorizada, assim como definir os parâmetros e regras específicas para a
aquisição de informação.
61727 – Características da utilidade do interface, esta norma internacional aplica-se aos
sistemas de energia fotovoltaicos interconectados a operar em paralelo com outros sistemas e
com utilização de inversores não isolados e estáticos (estado sólido) para a conversão de DC
para AC. Este documento descreve recomendações específicas para a taxa dos sistemas a
10kVA ou menos, os quais podem ser utilizados em residências individuais sozinhas ou três
fases. Esta norma aplica-se à intercomunicação com os sistemas de distribuição de baixa
tensão. O objectivo desta norma, é o de estabelecer procedimentos para a intercomunicação
dos sistemas PV ao sistema de distribuição.
Nota1 - um inversor com o modelo de certificação aprovado, de acordo com os padrões
detalhados nesta norma, deve ser considerado aceitável para a instalação sem qualquer tipo
de teste adicional. Esta norma não lida com EMC ou mecanismos de protecção contra o
isolamento.
Nota2 - procedimentos de interface podem variar quando os sistemas de armazenamento
estão incorporados ou quando o controlo dos sistemas são fornecidos pela utilizador.
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62257-7-1 - Esta série de publicações tem como objectivo providenciar aos diferentes
actores envolvidos em projectos de electrificação rural (tais como projectistas, supervisores
do projecto, instaladores, etc.) documentos para o estabelecimento das energias renováveis
e sistemas híbridos com a tensão AC abaixo de 500V, tensão DC abaixo de 750V e a potência
abaixo de 100 kVA. Estas publicações providenciam recomendações para:
– Escolha do sistema certo para o lugar certo;
– Projectar o sistema;
– Funcionamento e manutenção do sistema.
Estas publicações são centradas, apenas para electrificação rural, mas não específicas a
países desenvolvidos. Não devem ser consideradas como sendo todas inclusive das
electrificações rurais.
A publicação tenta promover o uso das energias renováveis em electrificações rurais.
Nesta altura não lida com os mecanismos de desenvolvimento de decano (emissões de CO 2,
crédito de carbono, etc.) Podem ser introduzidos passos futuros no desenvolvimento deste
campo.
Este conjunto consistente de publicações é melhor considerado como um todo, com
partes diferentes correspondendo a temas para a segurança e sustentabilidade dos sistemas,
a custo mais baixo do ciclo de vida. Um dos objectivos principais, é o de providenciar o
mínimo de procedimentos suficientes e relevantes para o campo de aplicação, como por
exemplo, para pequenos sistemas híbridos de energia renovável de off-grid. O objectivo
desta parte do IEC 62257 é o de propor um suporte para o desenvolvimento e gestão do
projecto, e incluir informações recomendadas, que têm de ser tidas em conta durante todos
os passos do projecto de electrificação.
62257-7-1 - Parte 7-1: Geradores - Organizações fotovoltaicas, esta parte do IEC 62257
especifica os procedimentos gerais para a elevação e operação das organizações do PV Organizações e sistemas de electrificação rurais descentralizados. Esta especificação técnica
contém, procedimentos para organizações PV. Deve prestar-se particular atenção ao nível de
tensão, pois isto é importante por razões de segurança e tem influência nas medidas
protectoras e na técnica e nível de habilidade da forma como operam as pessoas. Os limites
de tensão são providenciados pelo IEC 61201.
Pelo bem da perfeição, esta especificação técnica dá procedimentos para as tensões DC
abaixo e acima dos 120 V. No entanto para projectos de electrificação rural é fortemente
recomendado que se escolha uma tensão na extensão de baixa tensão extra, tendo em conta
o número de técnicas assumidas dos operadores, instaladores e utilizadores. Todavia, os
projectistas devem ter em atenção que baixando a tensão significa aumentar a corrente e
assim, transferir perigo de tensão para os riscos da corrente (risco de incêndio, etc.). São
consideradas as seguintes variedades de configuração PV:
a) Único fio de módulos;
b) Variedade de multi-fios PV;
c) Variedade PV dividida em várias sub-variedades.
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Os sistemas de corrente directa e sistemas fotovoltaicos em particular, causam vários
perigos em adição aos que derivam de sistemas de potência convencional AC, por exemplo, a
possibilidade de produzir e sustentar arcos eléctricos com correntes que não são muito
maiores do que as correntes operadoras normais. Esta especificação técnica, direcciona-se
aos procedimentos de segurança que surgem, de características particulares dos sistemas
fotovoltaicos. O objectivo é o de providenciar procedimentos de segurança e protecção do
fogo para:
- Pessoas não informadas, incluindo dono(s)/ocupante(s) e utilizadores dos edifícios onde
há uma variedade de fotovoltaicos instalados;
- Trabalhadores não informados (ex. electricistas) que trabalham nestes sistemas;
- Trabalhadores de emergência (por exemplo os bombeiros).
Para instalação de variedades de PV ver IEC 60364-7-712.
904-3 - Parte 3: Princípios de medição para sistemas solares fotovoltaicos PV
terrestres com referência a informação da irradiação espectral
Este padrão aplica-se aos seguintes dispositivos fotovoltaicos de silício cristalino para
aplicações terrestres.
a) Células solares sozinhas com ou sem cobertura protectora
b) Subconjuntos de células solares
c) Módulos lisos
Nota - O termo «modelo de teste» é usado para representar qualquer um destes
dispositivos.
Este padrão não é aplicável a células solares concebidas para operar em luz solar
concentrada, para os módulos que incorporam concentradores, nem aos colectores híbridos
em adição à geração de energia transferem calor aos fluidos para uso em sistemas termais.
Este padrão descreve princípios de medição e especifica a distribuição da irradiação espectral
de referência. São explicadas as características de tensão - corrente e os parâmetros
derivantes
904-5 - Quando os sensores de temperatura, tais como os termopares, são usados para
determinar a temperatura dos dispositivos da célula PV debaixo de irradiação em estado
estático natural ou simulada, levantam-se dois problemas. Primeiro, dentro da área do
módulo, observa-se um alastramento considerável de temperatura. Segundo, como as células
solares não são normalmente acessíveis, os sensores são anexados à frente ou atrás do
módulo e a temperatura, assim, medida é influenciada pela condutividade termal do
encapsulante e a frente ou a parte de trás dos materiais.
Estes problemas são agravados aquando da determinação a temperatura equivalente da
célula para medição do desempenho da variedade de medições.
A temperatura da célula equivalente (ECT) é a junção da temperatura à qual a medição
eléctrica que sai dos dispositivos PV (células, módulos variedades dum tipo de módulo) seria
produzida se o dispositivo inteiro operasse uniformemente a esta junção de temperatura
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O método abaixo descrito é baseado no facto de que a tensão dum circuito aberto duma
célula solar muda com a temperatura. Se a tensão de circuito aberto do dispositivo num teste
padrão é conhecido, em conjunto com o seu coeficiente de temperatura, a temperatura
equivalente de todas as células no dispositivo pode ser determinada. Como a tensão de
circuito aberto também é ligeiramente afectada, pode ser necessária uma correcção
adicional. A experiência mostra que a temperatura duma célula equivalente pode ser
determinada mais precisamente por este método do que qualquer técnica alternativa. No
entanto, à medida que o coeficiente de temperatura R cai rapidamente a irradiações abaixo
de 200 W.m2, este método deveria ser apenas usado em irradiações mais elevadas.
904-5 Determinação do equivalente da temperatura da célula (ECT) dos dispositivos
fotovoltaicos PV através do método de tensão de circuito aberto
Esta parte do IEC 904 aplica-se apenas aos dispositivos de silício cristalino. Descreve o
método preferencial para determinar o equivalente da temperatura da célula (ECT) dos
dispositivos PV (células, módulos e variedades dum tipo de módulo), com finalidades de
comparar as características termais, determinando o NOCT (temperatura nominal de uma
célula operadora) e traduzindo características medidas I-V para outras temperaturas.
62257-9-5 - As séries do IEC 62257 tencionam providenciar para os diferentes jogadores
envolvidos nos projectos de electrificação rural (tais como implementadores de projecto,
contratantes dos projectos, supervisores do projecto, instaladores, etc.) documentos para a
preparação das energias renováveis e sistemas híbridos com a tensão AC nominal abaixo dos
500V, DC tensão nominal abaixo dos750 V e potência nominal abaixo dos100 kVA. Estes
documentos são recomendações:
- Para escolher o sistema certo para a sítio certo,
- Projectar o sistema,
- Operar e manter o sistema.
Estes documentos focam apenas na concentração de electrificação rural mas não
específicos a países desenvolvidos. Não devem ser considerados como todo inclusive a
electrificação rural. Os documentos tentam promover o uso das energias renováveis nas
electrificações rurais; não lidam com mecanismos de desenvolvimento limpos por esta altura
(emissões deCO2, crédito de carbono, etc.).
Desenvolvimentos posteriores neste campo poderiam vir a ser introduzidos em passos
futuros. Este conjunto consistente de documentos é melhor considerado como um todo com
partes diferentes correspondendo a itens para segurança, sustentabilidade dos sistemas e ao
ciclo de vida mais baixo possível. Um dos principais objectivos é o de providenciar o mínimo
de procedimentos suficientes, relevantes para o campo de aplicação que é: energias
renováveis pequenas e sistemas híbridos fora da grelha.
O propósito desta parte do IEC 62257 é o de especificar testes de forma a ajudar os que
desenvolvem o projecto e os implementadores do projecto na selecção de produtos
relevantes (lanternas portáteis PV), capazes de ligar os procedimentos técnico-económicos do
projecto que têm a cargo, lanternas portáteis PV. Esta especificação técnica e outras de
séries 62257 são a única orientação e assim não podem ser Padrões Internacionais.
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TS 62257-9-4 Parte 9-4: Sistemas integrados - Instalação do utilizador, o propósito
desta parte do IEC 62257 é o de especificar procedimentos gerais para o projecto e a
implementação das instalações do utilizador. Esta parte do IEC 62257-9 aplica-se a uma fase
única das instalações do utilizador com a potência máxima de 500VA, em Sistemas de
Electrificação Descentralizada.
Nota: Para instalações acima dos 500 VA em sistemas de electrificação descentralizada,
aplica-se o IEC 62257-5.
Esta parte do IEC 62257-9 é aplicável às instalações fornecidas pela microgrelha (120 Vac
ou 230 Vac) e às instalações que alcançam a sua micropotência de unidade única (120 Vac ou
230 Vac ou 12 Vdc ou 24 Vdc)
A parte do IEC 62257-9 não se aplica nem à produção de potência eléctrica nem às
instalações de distribuição descritas nas secções que concernem as microplantas e micro
grelhas, nem ao equipamento eléctrico do utilizador. Detalha as regras governando o
projecto e a construção das instalações eléctricas para o propósito de assegurar a segurança
das pessoas e propriedades, e operação satisfatória em concordância com propósito para o
qual as instalações são concebidas. Aplica-se a novas instalações e modificações das
instalações existentes.
Referências normativas - Os seguintes documentos são essenciais para a aplicação deste
documento. Para datas referenciadas só a edição citada se aplica. Para referências não
datadas, aplica-se a última edição do documento referenciado (incluindo adendas).

3.5 – Certificação da Qualidade dos módulos
Para o comum mortal, será sempre difícil avaliar a qualidade de um módulo. Por esta
razão, as marcas certificadas oferecem um certo nível de confiança na altura da avaliação. A
certificação atribuída por Institutos oficiais acreditados, a que já fizemos referência, que têm
por base a realização de testes estipulados pelas normas IEC, constituindo uma informação
fidedigna. Um outro critério importante de avaliação consiste no período de garantia
oferecido pelo fabricante.

3.5.1 – Certificação e testes de aprovação
O Centro Europeu de Investigação situado em Ispra, Itália, desenvolveu um procedimento
especial para testar módulos. A especificação de teste nº 503, “Módulos fotovoltaicos
Terrestres de Silício Cristalino – Qualificação do Desenho e Aprovação do Modelo”, foi
adoptada em 1993 pela Comissão Internacional Electrotécnica, sob a forma da norma IEC
61215, e ratificada em 1995 como a norma Alemã e Europeia DIN EN 61215.
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A especificação foi alargada aos módulos amorfos, tendo em consideração a degradação
do material celular. Por este motivo, foi posteriormente em 1996, emitida a norma IEC
61646, “Módulos fotovoltaicos Terrestres de Película Fina – Qualificação do Desenho e
Aprovação do Modelo“ (DIN EN 61646). Os módulos certificados por esta norma são
considerados módulos de elevada fiabilidade e durabilidade. Para a certificação do módulo é
feita uma colheita aleatória de uma amostra de oito módulos, retirados directamente da
linha de produção. Um dos módulos é usado para controlo, enquanto que os restantes sete
módulos são submetidos a diversos testes tecnológicos e físicos:
- Inspecção visual;
- Desempenho sob diferentes condições (CTS, NOCT e com T = 25º e E = 200 W/m2);
- Teste de isolamento térmico;
- Medição dos coeficientes térmicos;
- Teste de exposição a factores externos;
- Teste de resistência a um ponto quente;
- Teste de resistência ao choque térmico;
- Testes de resistência aos raios UV;
- Teste de estanquicidade e resistência ao gelo;
- Teste de robustez dos acabamentos;
- Teste de resistência mecânica e de torção;
- Teste de resistência ao granizo.
Os procedimentos para os diversos testes e medições, são parcialmente definidos em
várias normas: As bases para a medida do desempenho do módulo, vem estipulado nas várias
secções da norma DIN EN 60904-1 (IEC 60904-1) “Medição das Características Fotovoltaicas de
Corrente-Tensão”. Esta norma especifica os requisitos dos procedimentos de teste e de
medição, e define quais as fontes de luz artificial que poderão ser utilizadas no teste. Por
exemplo, especifica a distribuição espectral que corresponde a um espectro de referência
solar. A norma IEC 60891 é outra norma de referência, que descreve os procedimentos para
as correcções da temperatura e da irradiância na determinação das características I-U das
células e dos módulos cristalinos, para vários níveis de temperatura e de irradiância. O teste
de resistência mecânica, no que respeita à resistência ao impacto, é especificado na norma
IEC 61724.
O certificado de homologação atribuído no contexto da norma IEC 61215 ou IEC 61646, é
globalmente aceite como uma marca de qualidade dos módulos. É actualmente exigido pela
maioria das autoridades competentes que gerem programas nacionais e internacionais de
apoio. Os módulos standards são normalmente certificados pelas normas IEC 61215 ou IEC
61646. Não é muito frequente os módulos especiais e específicos serem certificados,
sobretudo devido aos elevados custos associados com a concessão do certificado, que não se
justifica para um número tão reduzido de módulos.
Infelizmente, as medições feitas sob condições de referência CTS, dizem muito pouco
sobre os desempenhos reais dos módulos. Faria sentido especificar o desempenho médio ou a
produção nas condições reais de operação (condições de campo). Isto requer medições e
cálculos das eficiências para várias irradiâncias e temperaturas. Vários Institutos de todo o
mundo têm vindo a trabalhar no sentido de definir procedimentos estandardizados para a
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determinação da produção energética nas condições de campo. Os maiores progressos foram
feitos pela “Junta da Comissão Europeia do Centro de Investigação” em Ispra, e teve como
resultado o projecto da norma IEC 61853 “Teste do desempenho e índice de produção de
módulos fotovoltaicos terrestres”. Este documento define seis dias de referência com regimes
de irradiâncias e temperaturas típicas, para os quais é determinado a energia produzida.
1) Dia de calor nas regiões desérticas: elevada irradiância e temperatura (valores
máximos de 1100 W/m2 e 45ºC)
2) Dia de Primavera nas regiões montanhosas: elevada irradiância e baixa temperatura
(valores máximos de 1000 W/m2 e 6ºC)
3) Dia de Outono com o céu coberto: irradiância e temperatura medianas (valores
máximos de 350W/m2 e 15ºC)
4) Dia quente e húmido de Verão com ligeiras nuvens: irradiância mediana e elevada
temperatura (valores máximos de 600 W/m2 e 30ºC)
5) Dia de Inverno nos países setentrionais: baixa irradiância e baixa temperatura (valores
máximos de 200 W/m2 e 0ºC)
6) Dia de Verão nas regiões costeiras frias: irradiância normal e baixa temperatura
(valores máximos de 1000 W/m2 e 18ºC)
Uma vez de acordo com a norma IEC 61215, onde são medidos e registados todos os dados
relativos ao módulo, será apenas necessário combinar esta informação com os dados
meteorológicos para os dias de referência (através de um procedimento normalizado), para
se chegar à energia produzida. É perfeitamente possível que um módulo com uma maior
eficiência nas condições de referência CTS, possa vir a ter uma menor produção energética
total.
Teste de protecção classe II, este teste está relacionado com a protecção das pessoas
contra choques eléctricos. Esta protecção deve ser garantida pelos módulos de protecção
Classe II, através de, no mínimo, um isolamento duplo que permaneça intacto durante o
período de vida útil do módulo. Este teste pressupõe a prova da conformidade do módulo à
norma IEC 61215.
Marca de certificação TÜV-PROOF, a TÜV Rheinland tem vindo a atribuir a marca TÜVPROOF desde 1999. Esta marca de certificação implica a realização de testes que vão para
além das exigências da norma IEC 61215 e pode ser atribuída a sistemas completos ou a
componentes individuais, como os módulos, inversores e interruptor principal DC. A marca
TÜV-PROOF num módulo significa que, entre outros, a especificada eficiência e conformidade
com a protecção Classe II e norma IEC 61215, foram avaliados e confirmados.
Período de garantia dos fabricantes, a qualidade de um módulo também é assegurada
pelo período de validade da garantia. As garantias dos fabricantes são normalmente válidas
por períodos entre 10 a 26 anos. Contudo, deve-se verificar a que potência se refere a
garantia: se à potência mínima ou se à potência nominal. A garantia de 90 % da potência
mínima com uma tolerância de desempenho de 10%, é equivalente a uma garantia de 80% da
potência nominal.
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Díodos de bloqueio, por este motivo, são actualmente suprimidos os díodos de bloqueio
das fileiras nos sistemas fotovoltaicos com ligação à rede. Os estudos liderados pelo Instituto
Fraunhofer para sistemas de Energia Solar ISE, demonstraram que os módulos standards
suportam correntes inversas sete vezes superiores à corrente do curto-circuito, sem serem
danificados. De acordo com o estabelecido na norma VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712), os
díodos de bloqueio de cada fileira não são necessários, se forem usados módulos do mesmo
tipo, com uma protecção de classe II, certificados para suportar 50% da corrente nominal de
curto-circuito quando polarizados inversamente e no caso do desvio da tensão do circuito
aberto entre as diferentes fileiras individuais do gerador fotovoltaico não seja superior a 5%.
Para proteger os módulos e os cabos das fileiras das sobrecargas, são intercalados fusíveis
de fileira em todos os condutores activos (positivos e negativos). Se não se utilizarem fusíveis
de fileira, os condutores de fio devem estar dimensionados para a máxima corrente de curtocircuito do gerador, menos a corrente da fileira. Para a escolha de uma caixa de junção
apropriada.

3.5.2 – Ficha técnica “tipo” PV
Os parâmetros eléctricos dos módulos fotovoltaicos são determinados pelos fabricantes
nas condições de referência CTS. A corrente de curto-circuito Isc, a tensão de circuito aberto
UOC e o índice máximo de potência Pmax ou PMPP, são especificados para os módulos solares
com uma margem de tolerância inferior a ± 10%.
Na realidade estas condições ocorrem muito raramente. Mesmo no caso do sol brilhar com
a intensidade especificada, a temperatura da célula será sempre superior a 25ºC. Por este
motivo é muitas vezes especificada a temperatura nominal de funcionamento da célula do
módulo - NOCT. Esta temperatura da célula é determinada para um nível de irradiância de
800 W/m2, uma temperatura ambiente de 20ºC e para uma velocidade do vento de 1m/s. A
partir destes dados podem ser determinados os coeficientes térmicos da corrente e da
tensão. A tabela seguinte ilustra uma ficha técnica típica de um módulo fotovoltaico
monocristalino. Para além das especificações eléctricas, também é fornecida informação
sobre as dimensões, o peso, os valores limite de pressão térmica e mecânica e a dependência
da temperatura.
Tabela 3.8 – Ficha técnica de um módulo fotovoltaico monocristalino SM110/SM 100 [38]
Parâmetros Eléctricos

Símbolos

Unidade

SM110/SM110-24

SM100/SM100-24

Potência Nominal

Pn

Wp

110

110

Tolerância de Potência

ΔP

%

+5

+5

Potência mínima

Pmin

Wp

100

90

Corrente nominal

IMPP

A

6,3 / 3,15

5,9 / 2,95

Tensão Nominal

UMPP

V

17,3 / 35,0

17,0 / 34,0

Corrente de Curto-circuito

Icc

A

6,9 / 3,45

6,5 / 3,25

Tensão de Circuito Aberto

Uco

V

21,7 / 43,5

21,0 / 42,0

Tensão máxima admissível

Umax

V

1000

1000

Eficiência

η

%

12,7

11,5
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Tabela 3.9 – Parâmetros térmicos do PV SM110 / SM100 [38]
Parâmetros Térmicos

Unidade

SM110/SM110-24
SM100/SM100-24

NOCT

ºC

45 + 2

Coeficiente térmico da corrente
de curto-circuito

%/K

+ 0,04

Coeficiente térmico da tensão
de circuito aberto

%/K

- 0,34

Temperatura máxima admissível do módulo

ºC

de -40 a + 85

Módulo exposto à radiação solar

ºC

de -40 a + 50

Módulo sombreado
(temperatura de armazenamento)

ºC

de -40 a + 85

Temperatura ambiente máxima:

Tabela 3.10 – Dados Técnicos do PV SM110 / SM100 [38]
Outros dados e características
Pressão na superfície

Unidade
N/m

Torção mecânica máxima

2

SM110/SM110-24
SM100/SM100-24
2400
1,2

Humidade a 85°C

%

85 relativo

Impacto de granizo/ Pedras de granizo

mm
m/s

Ø 25
V=23

Comprimento x largura x profundidade

mm

1316 x 660 x 40

Peso

Kg

11,5

Garantia de resultados

Anos

25

Classe de protecção

II

Certificação

CEC 503, IEC 61215,
UL 1703

Embora a informação desta ficha técnica seja muito detalhada em comparação com a de
outros fabricantes, faltam alguns dados que são recomendados pelo projecto de norma DIN
EN 50380 “fichas técnicas e informação da placa dos módulos fotovoltaicos” e pela IEC 62145
Ed. 1 “Especificação sem detalhe”. Referimo-nos, em particular, às características eléctricas
para baixos níveis de radiação (com condições NOCT e com 200 W/m 2 e 25 ºC) e à corrente
inversa máxima admissível. Estes valores não só proporcionam indicações valiosas em termos
de desempenho para projectistas e instaladores, como também resultados de simulação mais
rigorosos em termos da produção total de energia do sistema. Por estes motivos espera-se
que os fabricantes passem a fornecer esta informação na ficha técnica, cumprindo o
estabelecido no projecto de norma DIN EN 50380.
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3.6 – Legislação Diversa
- Decreto-Lei nº 363/2007, de 2 Novembro de 2007; Estabelece o regime jurídico aplicável
à produção de electricidade por intermédio de instalações de pequena potência, designadas
por unidades de microprodução. Cria um processo mais simplificado na obtenção de licenças
através de uma plataforma electrónica e é criado o SRM.
- Decreto-Lei nº 225/2007, de 31 Maio de 2007; o presente decreto-lei concretiza um
conjunto de medidas ligadas às energias renováveis, microgeração e regime especial para
fotovoltaico. Define os critérios de remuneração da electricidade produzida tendo em conta
as especificidades tecnológicas e critérios ambientais.
- Decreto-Lei nº 80/2006, de 4 de Abril; revisão do RCCTE.
- Decreto-Lei nº 29/2006 15 de Março; define como Regime Especial - Produção de
electricidade com incentivos à utilização de recursos endógenos e renováveis, ou à produção
combinada de calor e electricidade. Regime Ordinário - Todos os outros
- Decreto-Lei nº 68/2002 de 25 de Março; figura do produtor/consumidor, Prevê a
microprodução de electricidade em BT com possibilidade de entrega de energia à rede
eléctrica pública. A electricidade produzida destina-se predominantemente a consumo
próprio, sendo o excedente passível de ser entregue a terceiros, ou à rede pública. Limite de
150kW de potência caso a entrega seja efectuada à rede pública
- Decreto-Lei nº 339-C/2001 de 29-12-2001, Publicado no Diário da República (DR) nº 300,
I-A Série - Suplemento, Produção de Energia Eléctrica: Regime Especial – Renováveis, Altera o
Decreto-Lei nº 168/99, de 18 de Maio, que revê o regime aplicável à actividade de produção
de energia eléctrica, no âmbito do sistema eléctrico independente.
- Decreto-Lei nº 312/2001 de 10-12-2001, Publicado no Diário da República (DR) nº 284, IA Série, Sistema Eléctrico de Serviço Público: Electroprodutores: Sistema Eléctrico
Independente: Recepção de Energia Eléctrica, Define o regime de gestão da capacidade de
recepção de energia eléctrica nas redes do Sistema Eléctrico de Serviço Público proveniente
de centros electroprodutores do Sistema Eléctrico Independente.
- Decreto-Lei nº 189/88 de 27-05-1988, Publicado no Diário da República (DR) nº 123, I-A
Série de 27-05-88 - Produção de Energia Eléctrica: Regime Especial – Renováveis, Estabelece
o regime de produção de energia eléctrica por produtores independentes, no âmbito das
energias renováveis.
- Decreto-Lei nº 168/99 de 18-05-1999, Publicado no Diário da República (DR) nº 115, I-A
Série - Produção de Energia Eléctrica: Regime Especial – Renováveis, Altera algumas
disposições do Decreto-Lei nº 189/88, de 27 de Maio e procede à sua republicação.
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3.6.1 – Despachos
- Despacho n.º 7619-A/2007, Ministério da Economia e da Inovação, Direcção -Geral de
Geologia e Energia.
- Despacho nº 12827 / 2003 (2ª Série) de 25 de Março, Direcção Geral de Energia;
coeficiente de remuneração VRD em BT.
- Despacho nº 9148/2002 de 15-04-2002, Publicado no Diário da República (DR) nº 103, II
Série de 04-05-2002 - Sistema Eléctrico de Serviço Público: Electroprodutores: Sistema
Eléctrico Independente: Recepção de Energia Eléctrica: Pontos de Recepção: SEP
Clarifica a interpretação dos procedimentos previstos no Decreto-Lei nº 312/2001, de 10 de
Dezembro, relativos à instrução dos pedidos de atribuição do ponto de recepção de energia
eléctrica
- Despacho nº 6993/2002 de 15-03-2002, Publicado no Diário da República (DR) nº 79, II
Série de 04-04-2002 - Produção de Energia Eléctrica: Regime Especial - Renováveis:
Facturação, Estabelece nova metodologia para a facturação energética
- Despacho nº 4451/2002 de 13-02-2002, Publicado no Diário da República (DR) nº 50, II
Série de 28-02-2002 - Produção de Energia Eléctrica: Regime Especial – Renováveis, Clarifica a
determinação relativa ao número de horas de funcionamento referida no nº 18, alínea a) do
anexo II ao Decreto-Lei nº 168/99, de 27 de Maio, com a redacção dada pelo artigo 2º do
Decreto-Lei nº 339-C/2001

3.6.2 – Portarias
- Portaria nº 764/2002 de 1 Julho; remuneração pelo fornecimento de energia eléctrica
pelo produtor/consumidor.
- Portaria nº 416/90 de 06-06-1990, Publicado no Diário da República (DR) nº 130, I-A
Série de 06-06-90 - Produção de Energia Eléctrica: Regime Especial – Renováveis, Aprova o
Contrato tipo compra de energia eléctrica pela EDP a produtores independentes ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 189/88 de 27 de Julho.

3.6.3 – Resoluções e Directivas
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2003 de 13-03-2003, Publicado no Diário da
República (DR) nº 98, I Série-B de 28-04-2003 - Documento que aprova as novas orientações
da política energética portuguesa, no qual se define os objectivos e as medidas inerentes à
concretização dessa política energética. Assim como revoga a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 154/2001, de 19 de Outubro, que aprovou o Programa E4, Eficiência Energética
e Energias Endógenas.
- Directiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/09/2001 - Relativa à
promoção da electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis no mercado
interno da electricidade.

Capítulo 4
Certificação
A certificação compreende duas situações em momentos distintos. O primeiro deles a ser
aqui visado, depreende-se com o espaço temporal antes da sua colocação no mercado, ou
seja, aquando da fase preliminar de projecto e posteriormente o momento determinante da
concepção com objectivo de ser comercializável, recorrendo a testes e ensaios determinados
pelas normas IEC. O segundo momento visa a certificação da unidade de microgeração com
recurso a produtos PV.
Para a realização de ensaios de painéis fotovoltaicos, deve-se antes de mais, acreditar-se
como entidade própria para o efeito no IPAC, ser uma empresa certificada pelas normas ISO
9001:2000 e respeitar a norma NP 17025 de Fevereiro de 2005. Posteriormente, de acordo
coma as normas já referenciadas anteriormente, realizar os testes e ensaios respectivos, com
equipamento próprio que será descrito no final deste capítulo.

4.1 – Testes e equipamentos para ensaio
Dos vários equipamentos, além dos instrumentos de medição eléctrica [Multímetros:
amperímetros, voltímetros, ohmímetros, wattímetros e contadores de energia eléctrica], de
monitorização (painel, bateria, inversor, cablagem …), de temperatura, de calibração, de
simulação, existe uma panóplia de equipamentos de instrumentação fotovoltaica, que devido
à sua especificidade requer:
- Monitorização dos sistemas fotovoltaicos;
- Instrumentação da potência Solar;
- Instrumentação da potência da bateria;
- Instrumentação marina;
- Monitorização do fornecimento da potência;
- Sistema de administração de energia;
- Instrumentação portátil.
Que consista em tarefas experimentais de:
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- Medição da velocidade do vento e consequente monitorização do comportamento dos
sistemas fotovoltaicos;
- Comparação detalhada durante ciclo diário ou mensal da produção de energia por várias
técnicas: concentração da radiação, seguimento solar, módulos fixos, amorfo;
- Medição da dependência da potência com a temperatura para diferentes módulos em
situações reais;
- Definição da necessidade de alinhamento de sistemas de seguimento solar com ou sem
concentradores;
- Teste de resistência e performance de tecnologias emergentes e de protótipos

4.2 – Processos de Acreditação
A acreditação [41] consiste no reconhecimento da competência técnica de entidades para
executar determinadas actividades de avaliação da conformidade como sejam calibrações,
ensaios, certificação e inspecção. Enquadra-se no Subsistema da Qualificação do SPQ,
constituindo-se como o topo e o regulador dos processos e agentes de avaliação da
conformidade. A acreditação diferencia-se da certificação por não só exigir um sistema da
qualidade, mas ainda requerer a necessária competência técnica para garantir confiança nos
resultados e produtos das actividades acreditadas.

4.2.1 – A necessidade da Acreditação
Primariamente e considerando o envolvimento e cooperação internacional e dada a
relevância da Acreditação na globalização da economia, e sabendo que a certificação visa não
apenas matérias de segurança do empreendimento como também indicadores de
produtividade, a função de organismo nacional para a Acreditação é exercida pelo IPAC ao
qual é atribuída em exclusividade de acordo com a publicação do Decreto-Lei 125/2004,
sendo que o IPAC resulta da cisão do Serviço de Acreditação do IPQ e a sua criação tem em
vista o cumprimento de critérios internacionais definidos pela ISO/IEC 17011. Deste modo o
sistema de acreditação operado pelo IPAC segue a norma internacional ISO/IEC 17011, e é
aberto, segundo um princípio equitativo e não discriminatório, a qualquer entidade que
cumpra os critérios de acreditação estabelecidos. O IPAC recorre a referenciais de
acreditação internacionais, de forma a facilitar o reconhecimento externo das acreditações
concedidas, nomeadamente a EA, o ILAC e o IAF. O sistema de acreditação encontra-se
descrito no Regulamento Geral de Acreditação, disponível no sítio da desta entidade.
A Acreditação como mais-valia das entidades acreditadas:
- A acreditação é uma diferenciação positiva perante o mercado de clientes na área
voluntária;
- Na área regulamentar, existe um número crescente de áreas onde por legislação
comunitária ou nacional, é exigida a acreditação como mecanismo de acesso a certas
actividades.
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A Acreditação no enfoque para a Sociedade e para o Estado:
- A acreditação fomenta a qualidade de vida de todos nós ao assegurar que os produtos e
serviços que consumimos e usamos são avaliados por entidades competentes, e portanto
cumprem efectivamente os requisitos de qualidade e segurança aplicáveis;
- A acreditação contribui activamente para um melhor desempenho económico do País já
que possibilita a existência de um conjunto de infra-estruturas tecnológicas de credibilidade
reconhecida, capazes de não só facilitar a captação de investimento de alto valor
acrescentado, como também de permitir aceder a marcas internacionais competitivas,
dinamizando as exportações. Deste modo incentiva uma cultura de exigência e elimina
barreiras técnicas à exportação;
- A acreditação é também factor de racionalização e modernização da Administração
Pública quando é usada como critério na descentralização para entidades privadas de
actividades tradicionalmente efectuadas pelo Estado;
A acreditação é evidenciada através de um Certificado de Acreditação onde é descrito em
pormenor o âmbito da acreditação (que pode não abranger todas as actividades que a
entidade exerce), bem como os documentos de referência que a entidade utiliza nas
actividades de calibração, ensaio, certificação ou inspecção (avaliação da conformidade). As
entidades acreditadas podem ser reconhecidas pelo uso da Marca de Acreditação nos
documentos relativos à(s) actividade(s) acreditada(s).

4.2.2 – Características adicionais e propriedades PV
A candidatura para um laboratório de ensaios, que visa certificar produtos, neste caso
particular PV, rege-se por uma panóplia de regras, critérios e documentos, de carácter geral
para a vertente de laboratório e específicos para os tipos de ensaios a certificar. Devem ser
preenchidos os requisitos mencionados nas tabelas que se seguem, e presentes no site do
IPAC, de acordo com os seguintes documentos:

Tabela 4.1 – Documentação e procedimentos para Acreditação pelo IPAC [41]
Referência

Documento

DIC002

Formulário Geral de Candidatura

DIC004

Formulário Específico de Candidatura - Organismos de Inspecção

DIC006

Formulário Específico de Candidatura - Laboratórios de Ensaio

DIC011

Formulário Específico de Candidatura - Certificação de Produtos

DRC005

Procedimento para a Acreditação de Laboratórios

DRC006

Procedimento para a Acreditação de Organismos de Certificação

DRC007

Procedimento para a Acreditação de Organismos de Inspecção
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Para uma informação mais detalhada deve-se consultar o Regulamento Geral de
Acreditação, documento com a referência DRC001 datado de Maio de 2007 e a Política de
implementação da norma ISO 15189 com a referência POL15189 datado de Janeiro de 2006. A
essência destes documentos vai ao encontro das políticas de acreditação, no que concerne à
Amostragem em Laboratórios, à descrição flexível do Âmbito de Acreditação de Laboratórios
de Ensaio, à participação em ensaios de aptidão e outros exercícios de comparação
interlaboratorial.

4.3 – Certificação da unidade PV na óptica da microgeração
Dos vários tipos de energia renovável existente e passíveis de serem certificados de
acordo com os actuais requisitos legais, o processo de certificação doravante exposto,
designado por renováveis na hora [02] apenas incidirá sobre o processo fotovoltaico por
motivos óbvios (a que esta dissertação se destina como objecto de estudo) e por os outros
tipos de energia renovável padecerem e exigirem ser objecto de estudo mais aprofundado por
outras teses de índole similar.

4.3.1 – Instalações passíveis de instalação PV
Todas as entidades ou particulares que, nas suas instalações tenham um contrato de
cliente de energia eléctrica e possibilidade de colocar um PV na sua propriedade de forma a
poder receber radiação solar, é admissível de instalar um sistema PV. Para se registar uma
unidade de microprodução deve-se registar primariamente o produtor e posteriormente a
unidade de microprodução. Esta etapa é realizada através do portal com o código de
utilizador e palavra passe de produtor e depois proceder ao registo da unidade de
microprodução em microprodução/registo. Em que a instalação e propriedade do contador da
unidade de venda de energia é da responsabilidade do produtor. A sua selagem é contudo da
responsabilidade do distribuidor de energia. Sujeito a direitos e deveres:
Direitos:
- Estabelecer uma unidade de produção por cada instalação eléctrica de utilização.
- Ligar a unidade de produção à rede, após a emissão do certificado de exploração e
celebração do respectivo contrato de compra e venda.
Deveres:
- Entregar a electricidade em conformidade com as normas técnicas.
- Produzir electricidade apenas a partir da fonte de energia registada.
- Consumir o calor produzido no caso de equipamentos de produção combinada de
electricidade e calor.
- Facultar todas as informações solicitadas pelas entidades em causa, e permitir o acesso
do pessoal técnico. DGEG, DRE, comercializador.
- Suportar os custos de ligação à rede.
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4.3.2 – Processo de registo
Primariamente deve-se definir o Regime remuneratório solicitado e posteriormente
indicar os dados pessoais, nomeadamente:
- Nome de contacto (poderá ser distinto do nome do produtor);
- Telefone de contacto e telefone para SMS (obrigatório para envio de informações sobre
o processo a remeter ao produtor por mensagem SMS);
- CPE – Código do Ponto de Entrega (elemento constante na factura de fornecimento de
energia do comercializador conforme imagem anexa) e Identificação do comercializador.
Dados técnicos da instalação de microprodução, por indicação da contribuição de cada
fonte de energia para o valor de potência total de ligação e por Informações complementares
necessárias à atribuição por parte do SRM do regime aplicável;
Este processo distingue claramente entre duas entidades, Produtor e Entidade
Instaladora:
Como Produtor, ao aceder ao SRM o potencial produtor deve registar-se no portal do
SRM, em Registo do Produtor utilizando para o efeito o formulário disponibilizado, indicando:
- Identificação do produtor de energia (titular do contrato de fornecimento de energia
eléctrica constante da factura de fornecimento de energia), NIF, Código de utilizador e
palavra passe que lhe permitirão posteriormente aceder ao processo.
Como Entidade Instaladora, as Entidades Instaladoras, (empresários em nome individual
ou sociedades comerciais) que pretendam exercer a actividade de instalação de unidades de
microprodução devem inscrever-se no SRM, através do formulário electrónico disponibilizado,
no qual lhe serão solicitadas as seguintes informações: Nome da Entidade, Morada,
Localidade, Código Postal, Telefone, Fax NIF/NIPC, N.º de Alvará, Prazo de validade do
alvará, Informação da habilitação para a execução de instalações eléctricas: 4.ª Categoria –
Instalações Eléctricas e Mecânicas; 5.ª Subcategoria – Instalações de produção de energia
eléctrica, E-mail, Código de Utilizador e palavra passe (entre 6 e 15 caracteres).
Validação do SRM, o SRM validará o pedido de registo da unidade de microprodução
tendo por base as condições do registo e os critérios legalmente previstos:
- Na sequência da validação prevista, o SRM dará resposta ao produtor sobre a viabilidade
da sua instalação de microprodução, confirmando ou não o acesso ao regime remuneratório
solicitado. O sistema remeterá um SMS ao produtor dando a indicação de que a resposta ao
seu pedido está disponível no SRM, para consulta e confirmação do registo;
- Com a confirmação do registo, por parte do produtor, o SRM disponibiliza a Ref.ª MB
para efeitos de liquidação da taxa de registo da instalação de microprodução no prazo de 5
dias úteis;
- O valor da taxa de registo da instalação de microprodução estabelecido pela portaria n.º
201/2008 é na presente data de €250 acrescida do IVA à taxa reduzida, por serem instalações
cujas fontes de energia são totalmente renováveis;
- Com o pagamento da taxa referida no n.º anterior o produtor garante a reserva da
potência de ligação para a instalação, por um período de 120 dias a contar da data de
informação do SRM;

98 Certificação

- A falta de pagamento da taxa de registo da instalação de microprodução implica a
anulação do registo, perdendo o produtor o acesso à reserva de produção de energia
registada.

4.3.3 – Pedido de certificação de exploração
Após a informação do SRM e no prazo máximo de 120 dias o produtor deverá requerer o
certificado de exploração, no SRM, através do formulário electrónico disponibilizado
indicando:
- A Entidade Instaladora (empresário em nome individual ou sociedade comercial) que
executou a instalação, previamente registada no SRM; O Técnico Responsável por Instalações
Eléctricas de Serviço Particular ao serviço da Entidade Instaladora; Os “equipamentos tipo”
instalados.
- Na sequência do pedido de certificado de exploração, esta será realizada no prazo
máximo de 20 dias, na data e hora indicada na mensagem de SMS a enviar pelo SRM à pessoa
a contactar e ao técnico responsável;
-A inspecção será realizada pela ERIIE da área da instalação de microprodução sendo
obrigatória a presença do técnico responsável pela execução da instalação a certificar;
-Na sequência da inspecção e não tendo sido identificadas quaisquer não conformidades,
é entregue, no final da mesma, ao produtor ou ao técnico responsável presente o relatório de
inspecção, que neste caso substitui o certificado de exploração, o qual será posteriormente
remetido ao produtor pelo SRM; -Caso se identifiquem “não conformidades” impeditivas da
certificação da instalação, o relatório de inspecção será entregue ao produtor ou ao técnico
responsável, ficando a responsabilidade pela decisão de certificação, ou da realização de
uma reinspecção inspecção dependente da avaliação técnica do SRM.

4.3.4 – Pedido de reinspecção
Caso a inspecção não tenha conduzido à certificação da instalação da unidade de
microprodução, o produtor poderá solicitar a realização de reinspecção, no prazo máximo de
30 dias. A reinspecção será agendada nos mesmos moldes da primeira inspecção. O valor da
taxa de reinspecção da instalação de microprodução estabelecido pela portaria n.º 201/2008
é na presente data de €150 acrescida do IVA à taxa reduzida, por serem instalações cujas
fontes de energia são totalmente renováveis. A não certificação da instalação de produção,
na sequência da realização da reinspecção, anula todo o processo e obriga o produtor a novo
registo.

4.3.5 – Dispensa de inspecção
Após a realização pelo SRM de cinco inspecções consecutivas a unidades de
microprodução executadas pelo mesmo técnico responsável, sem recurso a reinspecção, o
SRM pode não realizar todas as novas inspecções solicitadas por esse técnico responsável,
implementando um processo de amostragem por sorteio que poderá conduzir à emissão do
certificado de exploração sem realização de inspecção.
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4.3.6 – Pedido de certificado de exploração
O SRM informa o comercializador de energia, no prazo de 5 dias úteis, da certificação da
instalação de microprodução, o qual:
- Remete no prazo de 5 dias úteis ao produtor o contrato de compra e venda da
electricidade;
- Em caso de recusa de celebração do contrato com o produtor, informa o SRM que
remete esta informação para o comercializador de último recurso, para efeito de celebração
do contrato. Neste caso o contrato de fornecimento de energia deverá igualmente ser
celebrado com este comercializador;
- O produtor, após a celebração do contrato de venda de energia, deverá proceder ao seu
registo no SRM. O SRM informa o operador da rede de distribuição da concretização do
contrato para que este proceda à ligação da unidade de microprodução à RESP no prazo de 10
dias úteis;
- O operador da rede de distribuição informa o SRM da data de início de produção da
unidade de microprodução.

4.3.7 – Equipamento “tipo”
Todos os equipamentos eléctricos integrados numa unidade de microprodução abrangidos
pela Directiva da Baixa Tensão (DL n.º 6/2008, de 10 de Janeiro) deverão estar de acordo
com esta Directiva. A presunção da conformidade com a mesma é verificada através da
aposição da marcação CE. De acordo com o anexo III do diploma acima referido a entidade
fiscalizadora poderá exigir a documentação técnica que suporta a aposição da marcação CE.
Complementarmente, e no que concerne aos inversores, é exigível a evidência da aptidão ao
uso destes equipamentos, sendo para o efeito necessária a apresentação prévia, junto da
DGEG, de um Certificado de Conformidade com a norma EN 50438 ou DIN VDE 0126-1-1. O
SRM disponibilizará na lista de equipamentos tipo os inversores que poderão integrar as
unidades de microprodução, de acordo com informação facultada pela DGEG.

4.3.8 – Alteração da instalação
Após a entrada em exploração da instalação de microprodução é possível a mudança de
produtor desde que sejam mantidas as características técnicas da unidade de microprodução.
Esta alteração deve ser formalizada no SRM resultando da mesma a celebração dos
correspondentes contratos de compra e fornecimento de energia.

4.3.9 – Alteração da titularidade da instalação
Durante a exploração da unidade de microprodução o produtor poderá efectuar a
alteração da sua instalação desde que proceda a novo registo no SRM, mantendo-se a data da
instalação inicial para efeitos da fixação da tarifa de referência. Se das substituições
efectuadas resultar uma alteração da potência de ligação o SRM avaliará da possibilidade de
instalação da nova potência de ligação.
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4.3.10 – Ligação da unidade de microprodução à RESP
A ligação da unidade de microprodução à RESP e a selagem do contador de produção será
efectuada pelo respectivo operador sendo da responsabilidade do produtor o estabelecimento
das condições que permitam a execução dessa ligação. São da responsabilidade do
microprodutor eventuais prejuízos que advenham do estabelecimento da ligação da unidade
de microprodução à rede.

4.3.11 – Regime remuneratório
As condições remuneratórias carecem de características próprias e aplicam-se através de
duas formas: Regime remuneratório geral e Regime remuneratório bonificado.
Regime remuneratório geral, as condições de acesso ao regime geral aplicam-se a todas
as entidades com acesso à actividade de microprodução. As condições de acesso a este
regime são as seguintes:
- Potência de ligação limitada a 50% da potência contratada com um máximo de 5,75kW
no caso de instalações não integradas em condomínios, situação em que esta limitação não é
considerada;
- Instalações de microprodução integradas num condomínio, onde não foi realizada
auditoria energética ou não foram implementadas as medidas de eficiência energética
identificadas na auditoria;
- Restantes instalações onde não foram instalados colectores solares térmicos para
aquecimento de água na instalação de consumo, com uma área mínima de 2m 2 da área de
colector, caso não esteja prevista a instalação de cogeração a biomassa a qual a existir
deverá estar integrada no aquecimento do edifício;
- Produção de energia por cogeração com base em energia não renovável;
- Tarifa de venda aplicável é coincidente com a tarifa aplicada na instalação de consumo.
Regime remuneratório bonificado, as condições de acesso ao regime bonificado aplicamse a todas as entidades nas seguintes condições:
- Limite anual de potência de ligação registada
- A potência de ligação registada é sujeita a um limite anual, em 2008 foi de 10MW;
- O valor anual da potência de ligação registada é acrescido anual e sucessivamente, em
20% de acordo com o gráfico seguinte:

Figura 4.1 – Evolução da potência disponível anualmente para sistemas PV [02]
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As instalações registadas a partir da data em que o limite da potência de ligação
registada para um dado ano tenha sido atingido, só terão acesso ao regime geral.

4.3.12 – Tarifas em Portugal
Sistemas instalados no solo de acordo com o DL 225/2007
Sistemas >= 5MWp é de aproximadamente [7] de 0,373 €/kWh
Sistemas >5KWp e <5MWp é de aproximadamente [7] de 0,381 €/kWh
Sistemas <=5KWp é de aproximadamente [7] de 0,542 €/kWh
Nota: Garantida por 15 anos, salvo se atingir a produção de 21GWh/MW. Estas tarifas
variam com o índice de preços ao consumidor.
Integração em edifícios BIPV de acordo com o DL 225/2007
Centrais BIPV com potência <5kW é de aproximadamente [7] de 0,570 €/kWh
Centrais BIPV com potência> 5kW até 150kW é de aproximadamente [7] de 0,427 €/kWh
Tarifas em Portugal de acordo com o DL 363/2007
Micro produção em regime bonificado (50% da potência contratada em BT com um
máximo de 3,68 kW) é de 0,65€/kWh

4.3.13 – Evolução da tarifa de referência em função do ano de instalação
em Portugal
- Para efeitos de cálculo da evolução da tarifa informa-se que, a interpretação a dar à
expressão "no ano da instalação", no contexto do n.º1 do Artigo 11º do DL N.º 363/2007, de 2
de Novembro, corresponde precisamente à data e hora do registo da instalação efectuada
pelo candidato a Microprodutor aquando da respectiva candidatura (Registo provisório
previsto no n.º 2 do art.º 13º). Para efeito da contagem do tempo em que se garante a tarifa
única de referência, o "ano da instalação" (ano zero) é o ano em que a Unidade de
Microprodução foi ligada à rede pública. A tarifa de referência aplicável aos primeiros 10MW
de potência de ligação registada, a nível nacional (Continente e Regiões Autónomas), é de
€0,65/kWh;
- Por cada 10MW adicionais de potência de ligação registada, a nível nacional, a tarifa de
referência é sucessivamente reduzida de 5%;
- No ano de ligação da instalação e nos cinco anos civis seguintes é garantida ao produtor
a tarifa de referência em vigor na data de ligação;
- Após os cinco primeiros anos civis (excluído o ano de ligação da instalação) de aplicação
da tarifa garantida ao produtor, a tarifa de referência a aplicar no período adicional de dez
anos será a tarifa de referência que vigorar a 1 de Janeiro, de cada ano, para as novas
instalações a ligar à rede;
- Findo o período adicional de 10 anos referido no número anterior, aplica-se a tarifa do
regime geral em vigor;
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- Em anexo apresenta-se o gráfico da evolução da tarifa tendo por base os pressupostos
de que a potência de ligação máxima é atingida anualmente.

Figura 4.2 – Evolução da tarifa PV a pagar anualmente [02]

4.3.14 – Cálculo do valor da tarifa de venda de energia
- A fórmula de cálculo a aplicar para obtenção da tarifa de venda de energia do produtor
ao comercializador tem por base a média ponderada das percentagens individuais de cada
fonte de energia utilizada, considerando como factor de ponderação os limites máximos
anuais da energia vendida por tipo de produção, LMEPS (produção solar) e LMERP (restantes
produções), será a seguinte:

TV 

LMEPS (TR * PS )  LMERP [0,7(TR * PE )  0,3TR ( PH  PB )]
LMEPS PS  LMERP ( PE  PH  PB )

(4.1.)

TV – Tarifa de venda; TR – Tarifa de referência; PS – Potência solar; PE – Potência eólica;
PH – Potência hídrica; PB – Potência biomassa;
Considerando nulas PH (produção hídrica) e PB (Produção de biomassa) e em que os
limites de produção fixados são:
LME PS (produção solar) = 2,4 MW/ano por kW instalado
LME RP (restantes produções) = 4,0 MW/ano por kW instalado

TV 

LMEPS (TR * PS )  LMERP [0,7(TR * PE )]
LMEPS PS  LMERP ( PE )

(4.2.)

4.3.15 – Condições de acesso ao regime bonificado
No caso de uma instalação não integrada num condomínio:
- A potência de ligação é limitada a 50% da potência contratada, com um máximo de
3,68kW;
- Instalação de colectores solares térmicos para aquecimento de água na instalação de
consumo, com uma área de 2m2 de área de colector, caso não esteja prevista a instalação de
cogeração a biomassa a qual a existir deverá estar integrada no aquecimento do edifício;
- Limite anual de potência de ligação registada, a nível nacional, sem ter sido excedido;
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No caso de uma instalação integrada num condomínio:
- A potência de ligação é limitada a um máximo de 3,68 kW;
- Foi realizada auditoria energética e implementadas as medidas de eficiência energética
identificadas, no âmbito da realização da mesma;
- Limite anual de potência de ligação registada, a nível nacional, não tenha sido
excedido;
Tabela 4.2 – Tabela resumo de uma solução completa para microgeração, incluindo
equipamentos, serviços necessários à instalação, acompanhamento das validações
técnicas e ainda manutenção.
Equipamentos

Serviços

Painéis solares certificados

Inscrição em nome do cliente no SRM. O cliente tem
posteriormente um prazo para liquidar por MB a
taxa de inscrição.

Inversor Certificado

Visita prévia ao local de obra para estudo da solução

Cabos DC

Instalação de todos os equipamentos (estrutura,
painéis, inversor, contador, etc.)

Cabos AC e cabos de ligação à
Terra

Pedido de Inspecção no SRM (embora a inspecção
seja efectuada pela CERTIEL)

Contador e modem de acordo com
o Decreto-lei 363/2007, 2 de
Novembro

Acompanhamento da Inspecção da CERTIEL

Portinhola PC/P e instalação
eléctrica de acordo com as normas
do DL 363/2007

Acompanhamento da Ligação à REN, pelo
comercializador de energia (geralmente EDP)

Estrutura de suporte para telhado,
terraço plano ou chão

Opcional - Manutenção anual programada

Sistema Solar Térmico com 2m2 de
painéis (para cumprir os requisitos
do DL 363/2007)

A considerar dos trabalhos de construção civil
(ex: abertura e tapamento de roços e valas,
construção de muros, rebocos, pinturas).

Nota a considerar na tomada de opções de Garantia contra Defeitos de Fabrico: painéis
solares e inversor – 5 anos (possibilidade de extensão de garantia para 10 anos)
Nota a considerar na tomada de opções de Garantia de Rendimento (face à potência
nominal): Mínimos de 90% a 10 anos e de 80% a 25 anos

4.4 – Procedimentos e equipamentos para certificação
Directamente relacionada com as operações de laboratório, a obtenção da acreditação da
ISO 17025, mostra o funcionamento de um sistema de qualidade, a competência técnica e a
capacidade de gerar resultados tecnicamente válidos. Esta ISO "Exigências Gerais para a
Competência dos Laboratórios de Testes e Calibração" é um padrão internacional que indica
que os laboratórios de testes e de calibração operam um sistema de qualidade, são
tecnicamente competentes e podem gerar resultados tecnicamente válidos. O padrão
abrange cada aspecto da gestão de um laboratório, desde a preparação de amostras até a
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competência do teste analítico, manutenção de registos e relatórios. Inclui inspecção de
controlo de documentos, acção
correctiva e preventiva, condições
ambientais,
equipamentos,
incerteza de medida, evidência de
rastreabilidade e amostragem e
autoriza que os resultados de
testes e calibração do laboratório
sejam tecnicamente válidos.
Figura 4.3 – Diagrama de
decisão para certificação PV [66]

4.4.1 – Equipamentos laboratoriais
Existem no mercado uma vasta oferta de equipamentos que se adequam aos ensaios para
certificação de PV. O grande factor de diferenciação baseia-se sobretudo em 3 itens. O
tamanho do modelo de teste, o tipo de material (ex.: a-Si, policristalino ou Thin Film, …) e
tipo de luz. A título de exemplo mencionaremos 2 equipamentos interessantes de diferentes
fornecedores:
- Figura 4.4. - luz pulsada simulada, células de 22x22cm, Umax = 10V e IEC 60904-9.
- Figura 4.5. - Câmara climática desenvolvidas para os ensaios PV, tendo em especial
atenção à agressividade dos ciclos térmicos e climáticos a que estão obrigadas. IEC 61215,
62108 e outras.

Figura 4.4 – CTSLAB 906 [56]

Figura 4.5 – Fitoclima 1500 ECP 45 [57]

Capítulo 5
Conclusão
Na panóplia de informação (e até contra-informação) que tive de analisar para elaborar
este relatório, de um factor tenho a certeza, se não há mais avanços tecnológicos e
instalações fotovoltaicas, deve-se a fundamentalmente a 2 factores: Políticos e ao lobby
energético. É inconcebível que países (centrais e nórdicos da Europa) que tem níveis de
irradiação solar muito inferiores aos nossos, tenham uma indústria solar (concepção,
produção, instalação e consumo), com níveis multiplicativos superiores à dezena. Repito uma
vez mais que, nós somos dos que dispomos deste recurso como poucos na Europa, mas é
inversamente proporcional o seu aproveitamento. Se por um lado tem havido uma aposta no
mercado renovável, ela tem-se traduzido por ser tímida e residual. As análises estão há muito
elaboradas, os estudos são vários, mas a implementação é limitada e de resposta tardia. Há
um novo paradigma energético, que os utilizadores e consumidores exigem, porque sentem a
sua necessidade quer ambiental quer pela possibilidade de serem auto produtores. Se há
necessidade de criar sistemas inteligentes para gerir estas novas micro redes, se há que
repensar a forma como se realiza a distribuição da energia eléctrica, então que se faça e já!
Porque a resposta tardia incorporará o custo da negligência e da oportunidade.

5.1 – Resumo das condições para ensaios PV
De forma a se poder comparar diferentes células ou mesmo diferentes módulos
fotovoltaicos, encontram-se especificadas condições uniformes de teste, sob as quais os
dados eléctricos da curva característica da célula solar são identificados. Estas “Condições de
Teste Standard” estão em consonância com as normas IEC 60904 / DIN EN 60904:
1 - Uma irradiância E de 1000W/m²,
2 - Uma temperatura T na célula de 25ºC, com uma tolerância de + 2ºC,
3 - E um espectro de luz definido (distribuição do espectro da irradiância solar de
referência de acordo com a norma IEC 60904-3) com uma massa de ar AM = 1,5.
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A curva é caracterizada basicamente pelos três pontos seguintes:
1- MPP (Ponto de Potência Máxima), é o ponto da curva característica onde a célula solar
funciona à máxima potência. Para este ponto estão especificadas a potência PMPP, a
corrente IMPP e a tensão UMPP. O valor da potência MPP é fornecido em unidades pico de vátio.
2 - A corrente do curto-circuito ICC é aproximadamente 5 a 15% maior do que a corrente
MPP. Com células standard cristalinas (10cm x 10cm) sob condições de referência CTS, a
corrente de curto-circuito é cerca de 3A.
3 - A tensão do circuito aberto UOC regista, com células cristalinas, aproximadamente 0,5
a 0,6V e, para células amorfas, aproximadamente 0,6 a 0,9V.

Os parâmetros celulares e as curvas características das células de película delgada
desviam-se, em certos casos substancialmente, dos equivalentes para as células de silício
cristalino. Nas células amorfas, o ponto MPP está localizado nos 0,4V e a curva característica é
em geral mais abatida. Devido à sua menor eficiência, a corrente é menor. Para atingir a
mesma potência das células cristalinas, é preciso uma maior superfície celular. A menor
demarcação do ponto MPP exige um melhor controlo tecnológico do inversor e do controlador
MPP.
A corrente do curto-circuito depende linearmente da irradiância. Se a irradiância
duplicar, a corrente também duplica. Este facto justifica a linha recta que graficamente é
associado a este tipo de grandezas. A tensão de circuito aberto mantém-se relativamente
constante enquanto a irradiância muda. Apenas quando a irradiância desce abaixo dos
100W/m2, a tensão sofre uma quebra. A relação matemática entre a tensão e a irradiância
numa célula solar cristalina é uma função logarítmica.

Tabela 5.1 – Descrição das Potências nos PV
Parâmetro
[Potência]
MPP (ponto de máxima
potência)
Eficiência

Símbolo
[P]

Unidade
[W]

PMPP

Wp

η

%

Descrição
Potência máxima sob as condições de
referência CTS: potência nominal
Rácio entre a energia fornecida pela
célula e a irradiância solar
Factor que compara a qualidade das

Factor de Forma

FF

células solares, compreendido
geralmente ente 0,5 e 0,85
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Tabela 5.2 – Descrição das Tensões nos PV
Parâmetro
[Tensão]

Símbolo Unidade
[UL]
[V]

Tensão MPP
(no ponto de potência

Descrição

Tensão fotovoltaica no ponto MPP

UMPP

(Tensão nominal)

máxima)

Tensão de circuito aberto,
geralmente especificada para condições

Tensão de

U0C

circuito aberto

V

de referência CTS: tensão que a célula
solar fornece quando ambos os terminais
não estão ligados a uma carga.

Tabela 5.3 – Descrição das Correntes nos PV
Parâmetro
[Corrente]

Símbolo Unidade
[IK]
[A]

Corrente MPP
(no ponto de máxima

IMPP

A

potência)

Descrição

Corrente fotovoltaica no MPP
(corrente nominal)
Corrente de curto-circuito, geralmente
especificada para condições de

Corrente de curto-circuito

Icc

A

referência CTS: corrente que a célula
solar fornece quando ambos os terminais
estão ligados directamente entre si.

O factor de forma é um indicador da qualidade das células solares. É definido como um
quociente entre a potência MPP e a potência máxima teórica que surge como o produto da
corrente de curto-circuito e da tensão de circuito aberto. Para as células cristalinas solares, o
factor de forma tem um valor que se situa entre 0,75 a 0,85. Para as células solares amorfas
este valor situa-se entre 0,5 a 0,7. Os parâmetros mais importantes das células solares
aparecem listados na tabela 5.1.
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5.1.1 – Parâmetros do módulo fotovoltaico
Os parâmetros eléctricos dos módulos fotovoltaicos são determinados pelos fabricantes
nas condições de referência CTS (ver secção 2.5.2). A corrente de curto-circuito Isc, a tensão
de circuito aberto UOC e o índice máximo de potência Pmax ou PMPP, são especificados para os
módulos solares com uma margem de tolerância inferior a + 10%.
Na realidade estas condições ocorrem muito raramente. Mesmo no caso do sol brilhar com
a intensidade especificada, a temperatura da célula será sempre superior a 25ºC. Por este
motivo é muitas vezes especificada a temperatura nominal de funcionamento da célula do
módulo (NOCT). Esta temperatura da célula é determinada para um nível de irradiância de
800 W/m2, uma temperatura ambiente de 20ºC e para uma velocidade do vento de 1 m/s. A
partir destes dados podem ser determinados os coeficientes térmicos da corrente e da
tensão.
Para além das especificações eléctricas, também a informação sobre as dimensões, o
peso, os valores limite de pressão térmica e mecânica e a dependência da temperatura são
importantes. As características eléctricas para baixos níveis de radiação (com condições
NOCT e com 200 W/m2 e 25ºC) e à corrente inversa máxima admissível, são valores que não
só proporcionam indicações valiosas em termos de desempenho para projectistas e
instaladores, como também resultados de simulação mais rigorosos em termos da produção
total de energia do sistema.
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Anexo A – Notícia “actual” sobre energia
solar/fotovoltaica

Por que falha a Energia Solar em Portugal?
29/12/2003
Privilegiado pela riqueza soalheira e dotado de incentivos financeiros atraentes, o país
aguarda que a indústria e a comunidade científica respondam ao desafio de aproveitar o sol
para fins energéticos, nomeadamente através da adopção massiva de sistemas fotovoltaicos.
A privilegiada riqueza do recurso solar em Portugal é algo com que convivemos no dia-a-dia,
embora esteja tão interiorizada que muitas vezes só lhe damos valor quando viajamos para
destinos menos soalheiros. Numa época em que o desenvolvimento sustentável e, em
particular, a utilização de recursos renováveis para a produção de electricidade, se
encontram na primeira linha do discurso político, vale a pena reflectirmos sobre as razões
pelas quais tal riqueza não é amplamente explorada para fins eléctricos, nomeadamente
através da adopção maciça de sistemas solares fotovoltaicos. Quais os mitos que rodeiam esta
tecnologia? Quais as oportunidades identificáveis no actual enquadramento de política
energética nacional?
Os mitos da imaturidade tecnológica... As tecnologias fotovoltaicas baseiam-se em
materiais semi-condutores que permitem a transformação directa da radiação solar em
energia eléctrica. O entusiasmo pelas aplicações terrestres de tecnologia fotovoltaica atingiu
um auge na década de 70, no seguimento da crise de petróleo que a marcou. Acreditava-se
então que a energia solar fotovoltaica poderia contribuir de modo significativo para satisfazer
a procura mundial de energia eléctrica, o que deu origem a múltiplos programas de
investigação destinados a ultrapassar duas barreiras tecnológicas fundamentais: o custo de
produção e a eficiência de transformação. No entanto, a década de 80 trouxe consigo um
mercado de petróleo estabilizado e um consequente arrefecimento do entusiasmo que
rodeara estas tecnologias, enfatizado por avanços tecnológicos modestos que haviam sido
alcançados após 10 anos de intensos esforços de investigação. O interesse genérico por
energias renováveis ressurgiu então na década de 90, após a conferência do Rio e
consequente institucionalização da sustentabilidade como paradigma de desenvolvimento.
Indiferente a estas oscilações de popularidade, a indústria fotovoltaica,
embrionariamente estabelecida na década de 70, continuou nos bastidores uma busca
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incessante pela diminuição do custo e aumento de eficiência. Foram desde então alcançados
avanços tecnológicos significativos ao nível dos materiais e dos processos produtivos. Dê-se
como exemplo os painéis monocristalinos: em 1978 o custo de produção situava-se nos 21
euros/Wp (medida para o watt pico, ou seja, watt em potência de ponta) para eficiências da
ordem dos 2 por cento, enquanto que em 2001 estimou-se um custo inferior a 4 euros/Wp
para eficiências da ordem dos 14 por cento. Quando comparadas com outras tecnologias
energéticas, as tecnologias fotovoltaicas apresentam uma das mais dinâmicas curvas de
aprendizagem: historicamente tem-se verificado que para cada duplicação da capacidade
instalada o custo tem sofrido uma redução de cerca de 35 por cento, o que deve ser
confrontado com os 18 por cento conseguidos para as tecnologias eólicas. Entre 1990 e 2002
os volumes de produção aumentaram cerca de 10 vezes, o que representa uma taxa de
crescimento anual média de 22 por cento. Em 2002, o volume de produção mundial de
módulos cifrou-se em cerca de 480 MW (megawatts) e a capacidade instalada de produção
ultrapassou os 790 MW, representando um crescimento superior a 50 por cento face ao
reportado em 2001.
Não obstante todo este dinamismo, podemo-nos questionar se tal se traduz em
maturidade tecnológica. Em termos de tecnologia cristalina, que representa cerca de 80 por
cento do mercado fotovoltaico, é constatável que as unidades de produção há muito que
abandonaram a escala piloto, embora sejam ainda expectáveis aumentos de rendimento e
diminuições de custo. A este respeito note-se que foram alcançadas eficiências de 22 por
cento para módulos cristalinos em ambiente pré-industrial e que se prevê que em 2010 se
atinja um custo de produção entre 1 e 1,5 euros/Wp. Em termos de robustez, a tecnologia,
senão madura, pode pelo menos ser considerada estável, como comprovam as garantias de 20
anos dadas pela maioria dos fabricantes.
... e das aplicações limitadas aos sistemas remotos - O mercado fotovoltaico tem sofrido
alterações estruturais substanciais no que se refere às aplicações. Até ao início dos anos 90, o
mercado era dominado pelas aplicações remotas, normalmente reconhecidas como sendo
economicamente viáveis face a outras opções de electrificação. No entanto, nos meados da
década de 90 começou a assistir-se ao aumento crescente da importância das aplicações
ligadas à rede, especialmente as distribuídas, normalmente associadas a sistemas integrados
em edifícios. Em 2001, este segmento absorveu mais de 50 por cento da produção mundial,
sendo por isso tido como o actual impulsionador do crescimento do mercado fotovoltaico. A
explosão deste tipo de aplicações deu-se maioritariamente em países desenvolvidos,
caracterizados por elevadas densidades populacionais e/ou elevada cobertura de rede
eléctrica. Na Europa, o caso paradigmático e exemplar é preconizado pela Alemanha, que
apresentava em 2002 uma capacidade instalada acumulada de cerca de 220 MW, sendo
também de referenciar os casos Suíços e Holandês. Estes mercados não se desenvolveram
porém por si só, mas sim como resultado de políticas públicas de promoção concertadas e
bem orientadas. Essas políticas públicas fundamentam-se no reconhecimento das
oportunidades únicas que são oferecidas pelas tecnologias solares fotovoltaicas em ambiente
construído. Intrinsecamente, estas aplicações dispensam a utilização de terrenos dedicados,
o que se traduz também numa economia de investimento. Na sua integração em edifícios, os
materiais fotovoltaicos podem substituir outros elementos construtivos, desempenhando
assim funções adicionais à de produção de electricidade. Dado o perfil diário de produção,
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um sistema fotovoltaico num edifício pode ainda contribuir para a redução da compra de
electricidade em horas de cheio, uma característica relevante numa situação de mercado
liberalizado de electricidade. A discussão em torno da viabilidade económica deste tipo de
aplicação vai assim muito além da mais valia energética, tornando não-linear o problema de
análise de custo-benefício. Não obstante, seguindo uma análise convencional que não
considere os benefícios adicionais, estima-se que o custo da electricidade produzida por um
sistema de pequena dimensão (3 kWp), nas condições de insolação portuguesas, oscile entre
0,27 euros/kWh (kilowatt hora) e 0,40 euros/kWh. Estes valores consideram um período de
amortização de 15 anos e um sistema optimamente orientado ao sol.
Oportunidades - O actual enquadramento de promoção de energias renováveis em
Portugal consubstancia-se essencialmente em dois tipos de incentivos financeiros, à produção
e ao investimento. No que respeita aos sistemas fotovoltaicos, o incentivo à produção de
aproximadamente 0,5 euros/kWh (no regime de produtor independente para sistemas com
potência inferior a 5 kWp) é sem dúvida atraente e, refira-se, idêntico em valor ao verificado
na Alemanha. Independentemente de eventuais reformulações que aquele enquadramento
necessite para que motive a dinamização do mercado, esta é uma oportunidade de negócio
clara para quem em Portugal investe, ou pretenda investir, em sistemas energéticos. Em
particular, a oportunidade oferecida pelo segmento dos edifícios é enfatizada, por um lado,
pela constatação de que mais de 99 por cento dos alojamentos do Continente dispõem de
ligação à rede eléctrica e, por outro, pelas perspectivas de crescimento do parque construído
até 2030, contrariamente à tendência decrescente europeia.
Por outro lado, dando seguimento ao estabelecido na directiva comunitária 2001/77/CE,
relativa à promoção de electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis, foi
estabelecida, na Resolução de Conselho de Ministros 63/2003 de 28 de Abril de 2003, uma
meta de 150 MW de capacidade PV a ser instalada até 2010. Tendo em conta que se estima
que a actual capacidade instalada é de 1,6 MW, este é um desafio para a indústria
portuguesa, e outras entidades do sistema científico e tecnológico nacional, tirarem o maior
partido possível das suas competências no sentido da incorporação de tecnologia nacional na
prossecução da meta mencionada.
Maria João Rodrigues, Investigadora no IN+ - IST
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Anexo
B
–
Quadro
resumo
características de material PV

das

Tabela Anexo B.4 – Quadro descritivo das características das células PV [39]
Material

Espessura
[mm]

Eficiência
[%]

Cor

Características

Monocristalino Si

0,3

15 - 18

Azul escuro

Procedimentos de produção de comprimento, a
necessidade de cortar as wafers.

Policristalino Si

0,3

13 - 18

Azul

Necessidade de cortar as wafers. Procedimento
para a melhor produção pelo menos para os
próximos dez anos.

Policristalino
Si (transparente)

0,3

10

Azul

Baixa eficiência além das células solares
monocristalino. Células solares atractivas para
aplicações BIPV diferenciadas

EFG

0,28

14

Azul

Uso limitado do procedimento desta produção.
Rápido crescimento cristalino, não existe a
necessidade de cortar wafers.

Azul

Uso limitado do procedimento desta produção,
não existe a necessidade de cortar a wafers.
Espera-se no futuro um decréscimo nos custos de
produção.

Policristalino
Si células solares

0,3

Apex
(policristalino Si)
células solares

0,03 a 0,1
(+ 3 mm de
substrato
cerâmico)

9,5

Azul

Procedimentos de produção usados apenas por um
dos produtores, não existe a necessidade de
cortar a wafers, há a possibilidade de produção
em forma de banda. No futuro espera-se um
decréscimo significativo nos custos de produção.

Monocristalino Si
células solares

0,13
(incluindo
contactos)

13

Azul

Uso limitado do procedimento desta produção,
não há necessidade de cortar a wafers, há
possibilidade de produção em forma de banda.

Silício Amorfo

0,0001
(+ 1 a 3 mm
envidraçado)

5-8

Azul
avermelhado,
preto

Baixa eficiência, fraca durabilidade. Não há
necessidade de cortar a wafers, há a possibilidade
de produção em forma de banda.

Telurieto de
Cádmio (CdTe)

0,008
(+ 3 mm
envidraçado)

6-9
(por
módulo)

Verde escuro,
preto

Matéria-prima venenosa, espera-se no futuro um
decréscimo significativo na produção.

di-Selenieto de
Cobre e Índio (CIS)

0,003
(+ 3 mm
envidraçado)

7,5 - 9,5
(por
módulo)

Preto

Fornecimento limitado na natureza de índio. No
futuro espera-se um decréscimo nos custos da
produção.

Silício híbrido
(HIT)

0,02

18

Azul escuro,
azul

Uso limitado dos procedimentos de produção, alta
eficiência, melhor coeficiente de temperatura e
menos espessura.

12
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Anexo C – Irradiação global em Portugal
para PV em montagem horizontal

Figura C.1 – Potencial da irradiação solar para produção de energia
eléctrica a partir de PV com montagem horizontal em Portugal [16]
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Anexo D – Irradiação global em Portugal
para PV em inclinação óptima

Figura D.2 – Potencial da irradiação solar para produção de energia
eléctrica a partir de PV com inclinação óptima em Portugal [16]
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Anexo E – Actual enquadramento PV
Tabela Anexo E.5 – Quadro descritivo das características das células PV [08]
Enquadramento
Legal

Produtor de Energia
Independente
(DL 312/2001 e 225/2007)

Produtor – Consumidor
(DL 68/2002)

Microgeração
(DL 363/2007)

Capacidade
máxima por
sistema

Sem limite máximo

150 kW

5,75 kW

Tarifa inicial

Integrado no edifício
- Menos de 5 kW
0,469€/kWh
- 5 kW a 150 kW
0,354€/kWh
Ao nível do solo
- Menos de 5 kW
0,447€/kWh
- Mais de 5 kW
0,317€/kWh

Até 150 kW
cerca de 0,291€/kWh
(2008)

Tarifa Especial
0,65€/kW aplicável:
- Até 3,68 kW da capacidade de
produção
- Até 2,4 MWh vendidos por ano
- Pelo menos 2m2 de sistema
solar de aquecimento de água
instalado
Tarifa regular
Tarifa regulada anualmente

Valor constante baseado na
fórmula que engloba
tecnologia e modo de
operação

Tarifa inicial
corresponde à tarifa
regulada da componente
energética anual da BTE
(baixa tensão especial)
mais um prémio de
0,20€/kWh

Tarifa Especial
revista abaixo dos 5% para cada
10 MW de capacidade
adicionada a nível nacional

Actualizado
mensalmente à taxa de
inflação

Regime especial
- Fixa durante os primeiros 5
anos após instalação
- Anos 6 a 15 correspondem à
tarifa inicial de novas unidades
licenciadas nesse ano
Regime geral
- Definida anualmente de
acordo com a tarifa BT regulada

Revisão de
tarifa inicial

Actualização
em curso

Actualizado mensalmente à
taxa de inflação
Actualizada anualmente
com a revisão da tarifa
BTE regulada

Tarifa segura para
Tarifa segura por 15 anos ou
projecto de vida (revista
Enquadramento 21 MWh/kW (torna-se activa
após ano 10 após o que o
temporal
por +1400 horas anuais em
Premium é cortado em
média)
0,10€/kWh)
Limite de
capacidade

Outras
restrições

Integrado no edifício
50 MW
Ao nível do solo – 150 MW
(partilhado com CSP)

-

Não definido

Produtor deve consumir
(ou vender a terceiros)
50% da energia gerada

Tarifa regular
revista anualmente

Tarifa segura durante os
primeiros 15 anos, após o que
será equivalente à tarifa
regulada.
10 MW para 2008, aumentando
a 20% anualmente.
90% estimados para 2020
Até 50% da capacidade de
consumo contratada pode ser
injectada na rede, excepto para
condomínios.
30% dedutível na taxa de
rendimento até 777€

