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RESUMO 

 

 

AUMENTO DE RENDIMENTO E POTÊNCIA EM PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

POR RECONFIGURAÇÃO DAS INTERCONEXÕES E ARREFECIMENTO 

GEOTÉRMICO 

 

 

AUTOR: Felipe Teixeira Fernandes 

ORIENTADOR: Prof. Felix Alberto Farret, PhD 

 

 

A presente tese de doutorado aborda a reconfiguração das interconexões de painéis 

fotovoltaicos (PV) atrelados ao arrefecimento destes módulos com energia geotérmica 

superficial (EGS) por meio de circulação de água para aumentar a eficiência, a potência 

gerada e a vida útil dos módulos. Neste estudo foram feitas simulações numa planta PV 

baseadas nos modelos físicos dos painéis fotovoltaicos e do conjunto geotérmico para 

identificar as perdas de rendimento causadas pelo sombreamento e a variação de temperatura. 

As estratégias de reconfiguração empregadas na literatura não consideram os efeitos causados 

pela variação de temperatura dos módulos. Conforme os resultados experimentais e simulados 

obtidos, quando painéis PV são conectados em paralelo, eles apresentam grande diferença de 

temperatura com consequentes perdas devido à diferença da tensão no ponto de máxima 

potência (MPP). Em relação ao desempenho das estratégias de reconfiguração de painéis PV 

encontrados na literatura, tais estratégias utilizam muitas chaves, ou não reduzem 

apreciavelmente as perdas por sombreamento, ou usam muitos conversores de potência, 

encarecendo o custo final e reduzindo o rendimento da planta quando não há sombreamento. 

Portanto, esta tese propõe uma nova estratégia de reconfiguração dos módulos PV em 

conjunto com o arrefecimento geotérmico de tal forma que o MPP da planta PV como um 

todo se torne muito próximo do MPP de cada um dos módulos na maioria dos casos, 

resultando no aumento de potência, de eficiência e de vida útil. A estratégia de reconfiguração 

proposta nesta tese permite que um ou mais conjuntos de módulos em paralelo sem 

sombreamento permaneçam em uma planta PV “total cross tied” (TCT) principal e os demais 

módulos sejam conectados em uma planta TCT auxiliar, sendo que ambas as plantas são 

compostas por conversores utilizados para obter o MPP do conjunto fotovoltaico. Neste caso, 

as perdas por sombreamento são minimizadas pela equalização de corrente mesmo quando há 

apenas um único módulo sombreado. O arrefecimento de módulos PV por EGS apresentado 

nesta tese resulta no aumento da vida útil, da potência de saída e da eficiência tanto pela 

redução de temperatura quanto pela aproximação das temperaturas de operação dos módulos, 

permitindo que os painéis PV atuem com níveis de tensão mais próximos do seu MPP. Uma 

vantagem adicional da estrutura proposta nesta tese são as trocas térmicas entre os módulos 

PV e a água de circulação que poderão ser utilizadas para auxiliar no pré-aquecimento de 

água para chuveiros elétricos, com a consequente redução do consumo de energia elétrica. 

Ressalta-se que diferentemente dos trabalhos encontrados na literatura, somente o conjunto 

proposto nesta tese que é formado pela reconfiguração de interconexões dos módulos e pelo 

arrefecimento geotérmico permite que a planta PV atue com MPP próximo ou idêntico ao dos 

módulos individuais. 

 

Palavras chave: painéis fotovoltaicos, reconfiguração das interconexões dos 

módulos, energia geotérmica superficial, sombreamento parcial e eficiência energética. 

 



 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

 

INCREASING PHOTOVOLTAIC PANELS EFFICIENCY AND POWER BY 

MODULES INTERCONNECTIONS RECONFIGURATION AND GEOTHERMAL 

COOLING 

 

 

AUTHOR: Felipe Teixeira Fernandes 

SUPERVISOR: Prof. Felix Alberto Farret, PhD 

 

 

This doctoral thesis deals with the reconfiguration of photovoltaic interconnections 

linked to PV panel cooling by surface geothermal energy through water circulation to increase 

efficiency, power and lifetime of the modules. In this study, simulations are performed with a 

PV array based on its physical model to identify efficiency losses caused by shading and 

temperature variation. The reconfiguration strategies found in the literature do not consider 

the overall effects caused by temperature variation of the module. According to the 

experimental and simulated results, when PV panels connected in parallel presents a large 

temperature difference, power losses occur due to the voltage differences at the maximum 

power point (MPP). In relation to the performance of the reconfiguration strategies of PV 

panels found in the literature, these strategies use too many switches, either do not 

appreciably reduce shading losses, or use too many power converters, which increases the 

final cost and reduces the PV array efficiency when there are not shaded modules. Thus, this 

thesis proposes a new strategy of PV reconfiguration in conjunction with geothermal cooling, 

where the PV array MPP is very close to the MPP of each one of the modules in most cases, 

resulting in increased power, efficiency and lifetime. The reconfiguration strategy proposed in 

this thesis allows one or more lines of unshaded parallel modules to remain in the main PV 

total cross tied (TCT) sub-array and the other modules to be connected in an auxiliary PV 

TCT sub-array, where both arrays are composed by converters to obtain the PV array MPP. In 

this case, shading losses are minimized by PV current equalization even when there is only a 

single shaded module. The geothermal cooling of PV modules results in increased lifetime, 

output power and efficiency by reducing the operating temperature of each module closer to 

its nominal operating temperatures, allowing closer MPP PV voltage levels. Another 

advantage of the structure proposed by this thesis are the heat exchanges between the PV 

modules and the circulation water used to assist in the water pre-heating for electric showers 

to reduce the consumption of electric energy. Therefore, unlike the works found in the 

literature, only modules interconnections reconfiguration and photovoltaic modules cooled by 

geothermal energy proposed in this thesis allow the PV array to act at a MPP closer to or 

identical to each of the individual modules. 

 

Keywords: photovoltaic panels, reconfiguration of PV modules interconnections, 

surface geothermal energy, partial shading and energy efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

A energia fornecida por painéis fotovoltaicos (PV) se caracteriza como uma energia 

renovável, durável e limpa. A utilização dos módulos PV aumentou consideravelmente nos 

últimos anos devido ao aumento da demanda por energia e a menor oferta das fontes de 

energia tradicionais como petróleo, urânio e carvão. Em particular, o Brasil tem passado nos 

últimos anos por crises energéticas por diversas vezes devido à escassez de água nas 

hidrelétricas em períodos de seca e à falta de investimentos na geração de energia elétrica, 

acarretando numa expansão insuficiente e localizada da sua matriz energética. Neste cenário, 

fontes alternativas de energia como os painéis fotovoltaicos e a geotérmica se tornam cada 

vez mais importantes, especialmente em regiões tropicais e secas como é o caso da maior 

parte do território brasileiro. 

As células fotovoltaicas são fontes que convertem a energia solar diretamente em 

energia elétrica. Além do tipo de material e das técnicas utilizadas durante a sua fabricação, 

outros fatores afetam o rendimento dos painéis fotovoltaicos como a radiação incidente, a 

temperatura da célula, os efeitos causados pelo sombreamento, a qualidade do material do 

painel, o tempo de uso e a carga utilizada. Entretanto, justamente nas regiões mais quentes e 

com maior incidência de radiação solar é que se observa sua maior limitação, uma vez que o 

rendimento dos painéis diminui consideravelmente com o aumento da temperatura e o 

sombreamento. 

Os painéis PV possuem baixíssimo custo de manutenção e uma vida útil elevada. 

Alguns fabricantes fornecem garantia de até 25 anos. Os custos de fabricação dos painéis PV 

reduziram significativamente nos últimos anos, porém o custo por kWh ainda é elevado 

quando comparado a outros tipos de fontes de energia como a hidráulica. Atualmente estudos 

são realizados acerca de diversos métodos para aumentar a sua eficiência e potência de saída. 

Um módulo PV é formado por um conjunto de células PV que podem ser ligadas em 

série, em paralelo ou em diversas combinações que transformam a energia solar em energia 

elétrica pelo efeito fotovoltaico. Por sua vez, uma planta PV é definida como um conjunto 

formado por um determinado número de módulos PV que podem ser configurados em série, 

paralelo, série-paralelo (SP), bridge link (BL), total cross tied (TCT), honey-comb (HC), etc. 

A energia geotérmica superficial por sua vez é uma fonte de energia limpa e renovável 

que possui grande capacidade térmica. O subsolo pode tanto enviar quanto receber calor, pois 
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a sua temperatura sofre pouca variação ao longo do ano mesmo a poucos metros de 

profundidade. Para o caso específico das trocas térmicas com painéis PV, o calor absorvido 

pelos módulos pode ser transferido para o subsolo mesmo em locais com clima mais quente, 

pois a temperatura dos painéis PV é bem mais alta que a temperatura do subsolo. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Segundo Petrone e Ramos-Paja (2011), Bidram, Davoudi e Balog (2012) e Villa 

(2013), o sombreamento de um grupo de células fotovoltaicas conectadas em série em um ou 

mais módulos faz com que a corrente elétrica gerada pelo painel assim formado seja 

fortemente reduzida a um valor igual ou pouco acima da corrente das células sombreadas que 

atuam como carga. Isto diminui ainda mais seu rendimento, a vida útil e a potência gerada 

devido ao aumento da temperatura dos painéis. 

Existem várias técnicas para reduzir as perdas energéticas nos PV. Dentre estas se 

destacam o uso de conversores de potência e/ou a reconfiguração das interconexões dos 

módulos. Quando uma ou poucas células fotovoltaicas são sombreadas em um módulo, pode 

resultar em aumento brusco de temperatura e de corrente de ruptura da célula. Este fenômeno, 

descrito por diversos autores como Herrmann, Wisner e Vaaßen (1997) e Hu et al. (2014), 

conhecido como hot-spot, pode reduzir a vida útil dos módulos PV ou até mesmo danificá-los. 

Para reduzir ou eliminar o hot-spot, recomenda-se o uso de diodos conectados em antiparalelo 

com o módulo inteiro ou com um conjunto de células PV. Portanto há também uma relação 

entre sombreamento e temperatura dos módulos, de tal forma que a reconfiguração das 

conexões dos painéis PV em conjunto com arrefecimento geotérmico contribui para a redução 

deste fenômeno. 

Nesta tese propõe-se uma nova estratégia de reconfiguração, que é comparada a alguns 

tipos encontrados na literatura para garantir uma mínima perda por sombreamento. A 

reconfiguração é feita por chaves eletrônicas controladas automaticamente. Mais detalhes 

sobre estas estratégias são apresentados no capítulo 4. 

Outro fator que afeta diretamente o rendimento e a potência de saída dos painéis 

fotovoltaicos é a alta temperatura de funcionamento das células submetidas à radiação solar. 

Conforme Tripanagnostopoulos et al. (2002), Farret e Simões (2006), Odeh e Behnia (2009) e 

Bahaidarah et al. (2013), quando o painel solar fica exposto ao sol por algum tempo, a sua 

temperatura tende a aumentar, reduzindo significativamente o rendimento e a potência. 

Somado ao fenômeno do sombreamento parcial, a variação térmica das células de um módulo 
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PV pode produzir efeitos indesejados como variação de tensão que reduzem ainda mais o 

rendimento e a vida útil dos módulos. 

Neste estudo, buscou-se analisar a influência da circulação de água nos painéis PV 

para reduzir a temperatura de operação. O arrefecimento das células PV quando a temperatura 

da água de circulação já estiver elevada é garantido pela energia geotérmica superficial 

(EGS), que é definida como energia térmica armazenada no subsolo a poucos metros abaixo 

da superfície, tendo o sol como fonte primária. De acordo com Bakker et al. (2005), Farret e 

Simões (2006), Omer (2008) e Dumas et al. (2014), a temperatura no subsolo varia muito 

pouco ao longo do ano, justificando o uso de EGS. Esta energia pode ser utilizada para troca 

de calor com equipamentos instalados na superfície, de modo que os painéis PV operem com 

temperaturas reduzidas e próximas uma da outra, minimizando perdas por diferença de tensão 

no ponto de máxima potência (MPP) da planta PV. Pode-se acrescentar que esta energia 

também é limpa, universal e com grande potencial para trocas calóricas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A reconfiguração das interconexões de painéis PV se justifica em casos onde possa 

haver sombreamento na planta, típico em zonas urbanas. Como vantagem em relação ao uso 

de vários conversores de potência é que, a reconfiguração pode reduzir os custos de instalação 

dependendo da quantidade de chaves eletrônicas utilizadas, reduzindo ainda mais as perdas 

quando não houver sombreamento. Além disso, a reconfiguração pode integrar melhor 

softwares de busca do ponto de máxima potência (MPPT) de forma mais efetiva. Dependendo 

da estratégia da reconfiguração adotada, os pontos de máxima potência locais não são 

eliminados, sendo necessário o uso de softwares mais complexos quando comparados com 

plantas que utilizam micro inversores. 

Para minimizar a quantidade de pontos locais de máxima potência, estudos realizados 

por Nguyen e Lehman (2008), Cheng et al. (2010) e El-Dein, Kazenari e Salama (2012) 

propuseram que os painéis PV sombreados sejam conectados em paralelo com módulos não 

sombreados minimizando estas perdas. Entretanto, quando há uma diferença elevada de 

temperatura entre os painéis PV com e sem sombreamento ocorrem perdas na geração, pois a 

tensão no MPP da planta PV difere da tensão no MPP de cada módulo. Assim, a proposta 

desta tese permite o uso de softwares mais simples com uma estratégia de reconfiguração que 

elimina pontos de máxima potência locais na maioria dos casos. 
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Com o aquecimento natural dos painéis PV, tanto pela passagem da corrente como 

pela irradiação solar, o uso de EGS para este fim torna-se muito importante, pois à medida 

que a temperatura dos módulos diminui, o seu rendimento aumenta aproximadamente 25%, 

permitindo que os painéis sejam utilizados mesmo em regiões mais quentes e com maior 

radiação solar. Este arrefecimento é feito em caixas de água próprias para o consumo humano 

pela circulação de água na parte de trás do painel PV. Quando estas caixas atingem uma 

determinada temperatura, a água fluirá por serpentinas enterradas no subsolo para evitar que 

os módulos PV aqueçam demais. 

A circulação de água é feita em circuito fechado com o auxílio de uma bomba 

hidráulica de baixa potência, cujo consumo é muito pequeno quando comparado com o ganho 

na geração de potência dos painéis. Para que não haja saturação na troca de calor entre os 

módulos e o subsolo, as serpentinas devem ser corretamente dimensionadas. Caso contrário, a 

água de circulação pode aquecer demais e não ocorrer mais o arrefecimento dos módulos PV. 

 

1.4 CONTRIBUIÇÕES DESTA TESE 

 

O estudo proposto nesta tese é original, pois o conjunto formado pela reconfiguração 

das interconexões de painéis PV e o arrefecimento através de EGS minimizam as perdas pela 

aproximação do ponto de máxima potência total da planta PV com o MPP dos módulos 

individuais. Além disso, a presente tese propõe um novo tipo de reconfiguração dos módulos 

PV capaz de aumentar a potência gerada mesmo quando houver apenas um módulo 

sombreado. 

A proposta desta tese para integrar a reconfiguração das interconexões de painéis PV e 

arrefecimento por EGS se mostra bastante relevante. Além da nova estratégia de 

reconfiguração ser capaz de eliminar pontos de máxima potência local na maioria dos casos, o 

arrefecimento geotérmico permite que a diferença de temperatura dos módulos com e sem 

sombreamento sejam reduzidas o suficiente para minimizar as perdas causadas pela não 

equalização térmica. Estas perdas são reduzidas de tal forma que a tensão no MPP da planta 

PV seja muito próxima à tensão no MPP de cada um dos módulos fotovoltaicos. Com isso, 

pressupõe-se um ganho significativo de geração de potência comparado a plantas PV que 

utilizam as estratégias convencionais de reconfiguração. 

A proposta nesta tese pode ser aplicada em várias regiões do planeta, especialmente 

em locais com maior amplitude térmica e com bastante incidência solar. Em particular, tendo 

em vista que há uma necessidade de se aumentar a matriz energética no Brasil e que há várias 
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regiões rurais em locais distantes das redes de transmissão, o arrefecimento dos painéis 

mostra-se muito adequado para estes casos. Outro exemplo de aplicação é em prédios 

residenciais, condomínios e estabelecimentos comerciais e industriais onde é comum ocorrer 

sombreamento parcial durante o dia e cuja instalação demanda alguns quilowatts de geração. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver uma nova estratégia de reconfiguração de interconexões de painéis PV 

em conjunto com o arrefecimento por EGS dos módulos, visando aumentar o rendimento, a 

potência de saída e a vida útil dos painéis PV pela minimização das perdas por 

sombreamento, pela redução de temperatura e pela redução diferença térmica entre os 

módulos por meio de troca de calor com o subsolo. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Esta tese visa atingir os seguintes objetivos específicos: 

a) Verificar os efeitos causados pelo sombreamento e pela temperatura no rendimento 

e potência de saída de painéis PV; 

b) Identificar os tipos de topologias e arquiteturas de plantas PV com vista ao 

aumento do rendimento, potência e vida útil; 

c) Identificar as estratégias utilizadas para reconfiguração de interconexões dos 

módulos; 

d) Propor e implantar uma nova estratégia de reconfiguração, apontando vantagens e 

desvantagens; 

e) Analisar as trocas de calor por circulação de água entre painéis PV, caixas de água 

e subsolo de forma complementar; 

f) Verificar a viabilidade técnica da reconfiguração de uma planta PV em conjunto 

com EGS para arrefecimento dos painéis; 

g) Implantar um algoritmo para identificar módulos sombreados e em seguida 

estabelecer a nova configuração das interconexões da planta PV; 

h) Reunir resultados práticos e de simulação para comprovação da melhoria no 

desempenho da planta PV com as técnicas propostas nesta tese. 
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1.6 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Nesta tese, os capítulos estão organizados da seguinte forma: 

 

Capítulo 1: Introdução. Apresenta-se uma breve introdução sobre as principais 

características de painéis PV como influências da variação de temperatura, da radiação e do 

sombreamento. Discute-se sobre a reconfiguração das interconexões de módulos PV em 

conjunto com EGS abordando o aumento do rendimento elétrico e da vida útil dos módulos. 

 

Capítulo 2: Revisão bibliográfica. Neste capítulo são apresentadas as revisões acerca 

da reconfiguração das interconexões entre os módulos PV, da influência causada pelo 

sombreamento parcial e da temperatura, além de aplicações com PVT e EGS.  

 

Capítulo 3: Análise geral de sistemas fotovoltaicos. Apresentam-se as principais 

características que influenciam o rendimento e a potência de painéis PV, como a temperatura, 

radiação solar e sombreamento. Logo após são apresentadas algumas topologias e arquiteturas 

utilizadas. 

 

Capítulo 4: Reconfiguração de uma planta fotovoltaica. Discutem-se os passos 

adotados para reconfiguração das interconexões de painéis PV, envolvendo a determinação 

das possibilidades de sombreamento, de configurações e do número de chaves necessárias 

para a reconfiguração. Em seguida, é apresentada a nova estratégia de reconfiguração, 

destacando-se as principais vantagens e desvantagens em relação às outras estratégias por 

meio de simulações. 

 

Capítulo 5: Arrefecimento geotérmico de painéis fotovoltaicos. Neste capítulo, 

apresenta-se o modelo de arrefecimento de painéis PV por circulação de água. Primeiramente, 

apresentam-se as vantagens da equalização térmica de módulos PV de uma planta, reforçando 

as razões pelas quais se deve utilizar o arrefecimento geotérmico. Após faz-se uma breve 

descrição da energia geotérmica superficial, destacando as principais características que 

justificam o seu uso para o arrefecimento de módulos PV. Por fim, faz-se uma breve descrição 

do conjunto térmico-hidráulico a ser utilizado. 
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Capítulo 6: Implantação e operação do protótipo RAGPV. Apresenta-se a descrição 

detalhada do protótipo utilizado nos experimentos, incluindo o software desenvolvido para a 

estratégia de reconfiguração dos módulos PV proposta e o controle utilizado para o 

arrefecimento geotérmico. Apresentam-se ainda os resultados práticos e de simulação 

referentes à estratégia reconfiguração de módulos PV proposta, à equalização térmica dos 

módulos PV com EGS e à combinação de ambas destacando a proximidade do MPP da planta 

PV e cada um dos módulos sombreados e não sombreados. 

 

Capítulo 7: Conclusões. Neste capítulo, são reunidas as principais conclusões dos 

temas abordados nesta tese de modo a identificar os itens mais relevantes para a realização 

desta tese e as contribuições com relação este campo de pesquisa. Em seguida, são apontadas 

algumas propostas para pesquisas futuras. 



 

 

 



 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo estão reunidas as pesquisas publicadas na literatura compreendendo os 

aspectos abordados nesta tese. Foram feitas pesquisas em anais de congressos, periódicos do 

Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), da Elsevier, do Institution of 

Engineering and Technology (IET) e do American Society of Mechanical Engineers (ASME), 

além de teses de doutorado, livros e congressos relevantes para esta área de pesquisa. 

A revisão bibliográfica desta tese está dividida em seções referentes à área de interesse 

do tema: sombreamento de painéis fotovoltaicos, reconfiguração de painéis PV, arrefecimento 

de módulos PV com água e energia geotérmica superficial (EGS). 

 

2.1 SOMBREAMENTO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

Nesta seção são discutidos os trabalhos sobre sombreamento de painéis PV, 

primeiramente abordando os efeitos causados na potência, no rendimento, na temperatura e na 

vida útil dos módulos da planta PV. Estes trabalhos mostram a necessidade de se encontrar 

meios para reduzir a temperatura de painéis sombreados. Em seguida são apresentados 

trabalhos sobre a detecção do sombreamento, abordando as mais variadas técnicas. Ressalta-

se que a identificação do sombreamento é fundamental para a reconfiguração de 

interconexões de painéis PV. No que se refere a módulos PV, o sombreamento se caracteriza 

por dois ou mais níveis de radiação incidente em um ou mais painéis PV. 

Herrmann, Wisner e Vaaßen (1997) investigaram a influência do fenômeno conhecido 

como hot-spot na operação e na vida útil dos módulos PV. Este fenômeno é causado por 

sombreamento em uma ou poucas células de um módulo da planta fotovoltaica. Em casos 

mais extremos, devido a corrente de ruptura em tensões negativas, a célula pode se danificar 

permanentemente, pois sua temperatura pode atingir uns 150 °C. Para reduzir este fenômeno, 

os autores recomendam a conexão de um diodo em antiparalelo com um conjunto de no 

máximo 20 células PV em série. Isto mostra uma relação entre sombreamento parcial e 

temperatura dos módulos. Então, a reconfiguração proposta reduz a quantidade de módulos 

com células sombreadas em série com módulos sem sombreamento, reduzindo o risco de 

haver hot-spot. Além disso, mesmo que haja hot-spots atenuados pela reconfiguração, este 

fenômeno é reduzido pelo arrefecimento geotérmico proposto para a planta PV. Portanto, a 

combinação entre reconfiguração das interconexões e arrefecimento geotérmico proporciona 

um aumento do rendimento elétrico, da potência de saída e da vida útil dos painéis PV. 
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García et al. (2008) demonstraram experimentalmente que utilizar um conjunto de 

inversores em uma planta PV parcialmente sombreada pode resultar em mais perdas de 

geração comparado a um único inversor central, se houver falha para encontrar o ponto de 

máxima potência (MPP) dos painéis. Isto pode ocorrer, pois em alguns casos os máximos 

locais na curva potência-tensão são inferiores quando comparados à planta PV com inversor 

central. Observa-se que, muitas vezes, a configuração adotada é mais importante que a 

quantidade de inversores. Caso as interconexões destas plantas sejam reconfiguradas, há uma 

redução ou até mesmo eliminação dos pontos de máxima potência locais, simplificando os 

algoritmos de busca de MPP. 

Patel e Agarwal (2008) propuseram um método para simular curvas corrente-tensão e 

potência-tensão de painéis PV sombreados com o software MATLAB. Os resultados mostram 

que o MPP depende de diversos fatores como radiação solar, sombreamento, temperatura e 

especialmente da configuração da planta PV. Esta configuração depende da quantidade de 

módulos PV em série e em paralelo em uma planta. A determinação da melhor configuração é 

fundamental para se projetar algoritmos de reconfiguração dos painéis PV. 

Spertino e Akilimali (2009) mostram, por meio de simulações, que um conjunto de 

painéis sombreados em série em uma planta PV pode operar com corrente reversa. Nestes 

casos os módulos sombreados atuam como carga que tendem para o valor da corrente de 

curto-circuito quando este conjunto estiver conectado em paralelo com vários conjuntos 

identicamente iluminados. Naturalmente, haverá perdas significativas do tipo 2I R  

especialmente quando há necessidade de se desconectar a planta PV da carga, ou seja, a planta 

opera em circuito aberto. 

Petrone e Ramos-Paja (2011) apresentam um algoritmo baseado em equações para 

simular plantas PV em diversas situações de sombreamento, levando em conta fatores como 

temperatura, diodos em antiparalelo com o conjunto série de módulos PV e conversor CC/CC. 

Os resultados mostram que a potência gerada pela planta está relacionada ao número de 

módulos sombreados e a configuração adotada. Dependendo do sombreamento, é melhor uma 

planta com um único conversor central ao invés de um conversor para cada painel devido ao 

rendimento limitado de cada conversor. Isto mostra a necessidade de se pesquisar meios para 

reduzir a quantidade de conversores, reduzir perdas por sombreamento, reduzir custos, além 

da complexidade do sistema elétrico e do algoritmo de controle. 

Bidram, Davoudi e Balog (2012) discutem os métodos utilizados na literatura para 

obter o MPP de uma planta PV parcialmente sombreada. Segundo os autores, existem quatro 

métodos: 1) algoritmos de busca do ponto de máxima potência (MPPT) modificados; 2) 
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configuração das plantas PV; 3) arquitetura das plantas (inversor central, inversores série, 

microinversores...); 4) topologias de conversores (multinível, injetores de tensão...). Os 

autores afirmam que a escolha de cada um dos métodos é bastante complexa, dependendo de 

fatores como custo, perdas, eliminação ou não do sombreamento parcial e da complexidade 

das conexões elétricas e a elaboração do algoritmo de controle. 

Villa (2013) propôs um equalizador capaz eliminar os efeitos causados pelo 

sombreamento parcial. Este sistema opera detectando células sombreadas dentro de um 

conjunto série de células em um módulo PV. Em seguida, o equalizador transfere energia de 

células não sombreadas para as células sombreadas através de indutores, capacitores e uma 

série de chaves, eliminando pontos máximos locais. Porém, há perdas significativas de 

potência, além de problemas relacionados à viabilidade econômica em plantas devido ao 

número elevado de chaves e diodos em um único módulo. Além disso, este trabalho não 

considera os efeitos causados pela variação da temperatura. 

Recentemente surgiu uma nova topologia de interconexões, apresentado por Sahu, 

Nayak e Mishra (2016) que é capaz de reduzir os efeitos causados pelo sombreamento parcial. 

A topologia denominada Futoshiki é uma variação da topologia TCT, onde a posição física de 

cada módulo da planta PV é modificada, mantendo-se as conexões elétricas do TCT. Os 

painéis PV são dispostos fisicamente em linhas e colunas n x n variando de 1 a n de tal forma 

que nenhum destes números deve ser repetido, ou seja, os módulos de números iguais não 

ficam lado a lado fisicamente. Os resultados mostram um aumento de rendimento em diversos 

casos de sombreamento. Apesar de não precisar de reconfiguração e eliminar o uso de 

sensores e chaves, este método apresenta algumas limitações. Dentre estas, o número de 

módulos em série e em paralelo devem ser iguais, o desempenho comparado a alguns métodos 

de reconfiguração é bem inferior, além de ser necessária grande quantidade de cabos, pois a 

posição física dos módulos diverge da posição elétrica. 

Em relação à identificação do sombreamento, dentre os vários estudos encontrados na 

literatura, destacam-se alguns trabalhos como o método proposto por Hu et al. (2014) para 

identificar células, módulos ou conjuntos de painéis em série sombreados pela distribuição 

térmica através da análise termográfica dos módulos. Os resultados mostram que as partes 

sombreadas possuem temperatura mais elevada, uma vez que atuam como carga. Por outro 

lado, quando há sombreamento fraco, este pode induzir a um aumento brusco da temperatura 

(hot-spot) da célula sombreada. Mais uma vez, fica evidente a relação entre sombreamento 

parcial e temperatura, de modo que a nova estratégia de reconfiguração em conjunto com o 
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arrefecimento dos módulos por circulação de água proposto nesta tese contribui para reduzir 

este efeito, além de aumentar a eficiência da planta fotovoltaica. 

Thakkar et al. (2010) desenvolveram um modelo não linear para prever o rendimento 

de painéis PV sombreados. Os autores destacam algumas recomendações simples como o 

aumento da distância entre os módulos para elevar o rendimento, além do ângulo de 

instalação. Apesar disso, os efeitos causados pela temperatura são ignorados neste estudo. 

Outro modelo encontrado na literatura foi apresentado por Rodrigo et al. (2013), capaz 

de determinar as perdas de geração e de rendimento de módulos PV devido ao sombreamento 

de forma simplificada comparado a outros métodos. Segundo os autores, este método pode ser 

implantado por software para identificar o sombreamento quando não é possível obter a curva 

corrente-tensão dos módulos. Entretanto, o método não foi completamente validado, pois foi 

aplicado em apenas alguns casos, necessitando de mais testes. 

 

2.2 RECONFIGURAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

Apresentam-se nesta seção os principais trabalhos encontrados na literatura sobre 

reconfiguração das interconexões de módulos PV, envolvendo os dispositivos utilizados e a 

forma como são desenvolvidos os controles de chaveamento. Verifica-se que nenhum destes 

trabalhos investiga os efeitos da temperatura nos painéis sombreados e consequentemente não 

usam o arrefecimento de painéis PV para aumentar o rendimento e evitar a degradação dos 

módulos por superaquecimento das células. Algumas destas estratégias são comparadas com a 

estratégia de reconfiguração proposta nesta tese no capítulo 4. 

 

2.2.1 Primeiras estratégias de reconfiguração 

 

Dentre os trabalhos mais antigos sobre este tema, destacam-se os artigos publicados 

por Salameh e Dagher (1990), Salameh, Mulpur e Dagher (1990) e Koner (1995), onde a 

reconfiguração de módulos PV foi utilizada para aperfeiçoar e aumentar o tempo de 

funcionamento durante o dia de sistemas de bombeamento de água. Já Auttawaitkul et al. 

(1998) propuseram a reconfiguração de painéis para alimentar um protótipo automotor. 

Dependendo da radiação solar disponível e dos requisitos de funcionamento de cada 

aplicação, os módulos PV podem ser configurados em série ou paralelo como em Salameh, 

Mulpur e Dagher (1990) e em alguns casos também em série-paralelo (SP) como em Salameh 
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e Dagher (1990) e Koner (1995) e Auttawaitkul et al. (1998). Os sistemas apresentados por 

estes autores possuem várias chaves, limitando a quantidade de painéis. 

 

2.2.2 Estratégia dos bancos ajustáveis 

 

Para reduzir a quantidade de chaves, Nguyen e Lehman (2008) propuseram um 

método de reconfiguração dinâmica de painéis PV. Esta estratégia, cuja arquitetura é 

centralizada, utiliza uma planta PV TCT fixa (m x n) e conjunto de m módulos PV ajustáveis 

que podem ser conectados a qualquer uma das m linhas da planta. A principal vantagem deste 

método é o número reduzido de chaves, igual a 2m². A Figura 2.1 mostra o circuito para este 

método de reconfiguração e a Figura 2.2 apresenta o esquema de chaveamento. 

 

Figura 2.1 - Circuito prático da reconfiguração parcial ajustável 

 

 

Fonte: Nguyen e Lehman (2008, p. 2648) 
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Trabalhos semelhantes ao de Nguyen e Lehman foram os produzidos por Cheng et al. 

(2010), que utilizaram lógica Fuzzy para encontrar e reagrupar os painéis PV, e por El-Dein, 

Kazenari e Salama (2012), que mostraram um modelo matemático para descrever este método 

de reconfiguração. A limitação deste método se resume ao fato de que a parte fixa pode 

apresentar diversos casos de sombreamento que não apresentam soluções satisfatórias, pois a 

curva potência-tensão pode apresentar diversos pontos de máximos locais. Este método pode 

ser bastante eficaz quando há sombreamento em um conjunto entre 2 e m painéis PV. 

Entretanto, este e outros métodos que utilizam plantas PV centralizadas constituídas por um 

único conversor não servem quando há 1 único módulo PV sombreado. Além disso, se houver 

muita diferença entre as somas das correntes de cada linha da planta PV, o ganho de 

rendimento da planta é nulo ou tão reduzido que em muitos casos a configuração original gera 

mais potência comparada a outras configurações disponíveis. 

 

Figura 2.2 - Matriz de chaveamento da reconfiguração parcial ajustável 

 

 

Fonte: Nguyen e Lehman (2008, p. 2648) 
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2.2.3 Estratégias para equalização da radiação 

 

As estratégias descritas a seguir para equalização da radiação se caracterizam pela 

equalização da corrente de saída de cada conjunto PV paralelo. Conforme Velasco-Quesada et 

al. (2009), a corrente em MPP de um módulo PV é aproximadamente proporcional à radiação 

solar incidente. Este método também é utilizado para reconfiguração de planta PV TCT, onde 

cada painel pode ser conectado em qualquer uma das linhas da parte móvel da planta, 

reduzindo ainda mais as perdas por sombreamento. 

Os autores apresentam um modelo matemático para identificar a quantidade de 

configurações disponíveis e do número de chaves necessárias. Entretanto, quanto maior for o 

número de linhas (número de painéis em série), maior é o número necessário de chaves, 

inviabilizando o seu uso em plantas maiores. A planta PV TCT é composta por uma parte fixa 

com módulos dispostos em n colunas e outra ajustável composta por NPV = m x n módulos PV, 

conforme a Figura 2.3. Já o esquema de chaveamento com os módulos ajustáveis é ilustrado 

na Figura 2.4, onde se observa que este conjunto é formado por 46 chaves. 

 

Figura 2.3 - Planta PV TCT com reconfiguração por equalização de radiação 

 

 

Fonte: Velasco-Quesada et al. (2009, p. 4324) 

 

Para reduzir a quantidade de chaves, o primeiro módulo PV é posicionado somente na 

primeira linha e o segundo módulo pode ser posicionado somente na primeira ou na segunda 

linha. Se o conjunto ajustável for formado por m linhas e n colunas, o (m-1)-ésimo módulo 

pode ser posicionado em qualquer uma das linhas exceto a última. Seguindo esta lógica, o 

número mínimo de chaves simples para este caso é igual a: 
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(2.1) 

 

Figura 2.4 - Esquema de chaveamento da estratégia de equalização de radiação TCT 

 

 

Fonte: Velasco-Quesada et al. (2009, p. 4322) 

 

Percebe-se em (2.1), que o número de chaves aumenta significativamente com o 

número de linhas. Neste caso, duas plantas PV com o mesmo número de módulos podem ter 

número de chaves muito diferentes. Por exemplo, uma planta PV 4 x 3 precisa de 82 chaves, 

enquanto que uma planta PV 6 x 2 precisa de 112 chaves, ou seja, há uma diferença de 30 

chaves em plantas PV com o mesmo número de módulos. 

Apesar da estratégia de equalização de radiação apresentar maior versatilidade, os 

efeitos causados pelo sombreamento não são totalmente eliminados quando as configurações 

da topologia TCT não são capazes de equalizar as correntes geradas em cada linha da planta 

PV. Visando reduzir esta limitação, Romano et al. (2013) sugeriram uma variação desta 

estratégia conhecida como esquema elétrico dinâmico para equalização de radiação. Neste 

método, cada linha da planta PV pode conter diferentes números de módulos PV, assim como 

a estratégia descrita na subseção 2.2.1. Todavia, este método apresenta algumas vantagens 

como número variável de linhas e a não necessidade do uso de um conjunto fixo de módulos 

PV. O esquema de chaveamento e a planta PV assimétrica são ilustrados na Figura 2.5, onde 

pode ser observado que o número mínimo necessário de chaves simples é igual a:  

 

(2.2) 

 

Assim como na estratégia de Nguyen e Lehman (2008) e demais estratégias que 

utilizam um único conversor, quando há sombreamento em um único módulo PV, esta 

estratégia não reduz os efeitos causados pelo sombreamento. Quando há poucos módulos 

sombreados, cujo nível de sombreamento é elevado, e haja necessidade de se utilizar mais 
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linhas na planta PV, os métodos descritos nesta subseção não eliminam completamente os 

efeitos do sombreamento. Isto ocorre, pois tanto em Velasco-Quesada et al. (2009) quanto em 

Romano et al. (2013), não é possível obter linhas cujas corrente de saída dos conjuntos-

paralelos seja próximas. 

 

Figura 2.5 - Esquema de chaveamento e planta PV assimétrica da estratégia de equalização de 

radiação TCT 

 

 

Fonte: Romano et al. (2013, p. 229) 

 

2.2.4 Estratégia da estrutura fotovoltaica elástica 

 

Alahmad et al. (2012) apresentam um método de reconfiguração muito útil para 

painéis PV que estão totalmente sombreados ou danificados, quando estes módulos forem 

descartados e os módulos restantes do conjunto série são desviados para se conectarem a um 

conversor boost antes de se conectarem com o restante da planta. Como vantagens, este 

método requer poucos conversores e menos chaves, além de eliminar pontos de máximas 

locais de potência. Como grande desvantagem, este método elimina a geração de potência em 

painéis parcialmente sombreados, uma vez que estes módulos são descartados. 

A estratégia da estrutura fotovoltaica elástica visa reduzir as perdas em plantas PV SP 

com poucos módulos sombreados, cujos níveis de sombreamento são bastante elevados. 



38 

 

 

Quando não há sombreamento, a planta PV funciona como uma arquitetura centralizada, 

quando então a planta PV é conectada a um único inversor. Quando ocorre sombreamento, a 

reconfiguração é feita, descartando os módulos PV sombreados, mantendo a maioria dos 

módulos restantes na via principal. Caso necessário, os demais módulos não sombreados são 

conectados em um conversor CC-CC secundário, reduzindo as perdas. Detalhes desta 

operação estão ilustrados na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 - Arquitetura da planta fotovoltaica na estratégia da estrutura fotovoltaica elástica 

 

 

Fonte: Alahmad et al (2012, p. 954) 

 

O número mínimo necessário de chaves para este método considerando as chaves 

utilizadas no inversor e no conversor conforme esquema de chaveamento apresentado na 

Figura 2.7 é igual a: 

 

(2.3) 

 

Como principal vantagem deste método, independentemente da quantidade de 

módulos sombreados, os demais módulos não são afetados pelo sombreamento. Entretanto 
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para qualquer tipo de sombreamento parcial dos módulos PV, as perdas podem ser muito 

grandes, pois estes deixam de ser utilizados. 

 

Figura 2.7 - Esquema de chaveamento da estratégia da estrutura fotovoltaica elástica 

 

 

Fonte: Alahmad et al (2012, p. 955) 

 

2.2.5 Outras estratégias de reconfiguração 

 

Lin et al. (2012) propuseram o método de reconfiguração desbalanceada, onde cada 

linha da planta pode conter quantidades diferentes de módulos em paralelo. A redução de 

chaves ocorre pela ligação em série ou paralelo somente entre os painéis PV adjacentes. O 

problema deste método ocorre quando há sombreamento em painéis não adjacentes, 

permanecendo as perdas de potência por sombreamento parcial. 

Uma forma para reduzir perdas por sombreamento em plantas PV SP foi apresentada 

por Bastidas-Rodriguez, Ramos-Paja e Saavedra-Montes (2013). Da mesma forma que em 

Velasco-Quesada et al. (2009), os Bastidas-Rodriguez, Ramos-Paja e Saavedra-Montes 

(2013) apresentam um modelo matemático para identificar a quantidade de configurações 

disponíveis e do número de chaves necessárias. Segundo os autores, a detecção do 

sombreamento por medição de corrente e tensão deste sistema é feita apenas em cada 

conjunto de painéis em série, reduzindo o tempo de detecção. Por outro lado, o tempo gasto 

modificando as configurações pode ser elevado, uma vez que não é possível identificar quais 

módulos que estão sombreados ou não. Este método permite mais módulos conectados em 
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série comparado com o método apresentado por Velasco-Quesada et al. (2009) ao lidar com 

planta PV SP, mas ainda sim requer grande quantidade de chaves. 

Chaaben et al. (2010) propuseram um conjunto de painéis PV que mantém os módulos 

não sombreados em uma arquitetura string e os demais painéis são conectados em paralelo, 

onde o nível de tensão de saída destes módulos é igualado aos demais módulos não 

sombreados por um conversor CC/CC. Storey, Wilson e Bagnal (2014) propuseram uma 

forma de reconfiguração na qual os painéis PV com mesmo nível de sombreamento são 

conectados em série e cada conjunto série de painéis é conectado em um conversor formando 

vários conjuntos com arquitetura multi-string. Isto resulta na combinação entre redução de 

conversores quando comparado às arquiteturas com micro inversores e a eliminação quase 

que total das perdas por sombreamento. Por outro lado, se houverem vários níveis de 

sombreamento, devem-se utilizar vários conversores. Além disso, ainda há perdas se ocorrer 

sombreamento parcial em algumas células de um módulo. Neste caso, se os painéis não 

estiverem ligados a um diodo em antiparalelo, pode ocorrer o fenômeno conhecido como hot-

spot, podendo danificar as células sombreadas. 

 

2.3 ARREFECIMENTO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS COM FLUIDO 

 

Nesta seção são apresentados trabalhos sobre arrefecimento de painéis fotovoltaicos 

com fluído, também conhecidos como painéis PVT, que são formados por um módulo 

fotovoltaico em conjunto com um coletor térmico. Dentre os trabalhos apresentados sobre 

painéis PVT, destaca-se o aumento do rendimento elétrico e aproveitamento do calor gerado. 

Alguns destes trabalhos utilizam EGS, aumentando ainda mais o rendimento elétrico. 

Tripanagnostopoulos et al. (2002) apresentam um conjunto de sistemas solares 

híbridos, que consiste de módulos fotovoltaicos, coletores térmicos acoplados ao módulo PV 

e concentradores. Os autores afirmam que a radiação solar aumenta a temperatura de módulos 

fotovoltaicos, resultando numa queda da sua eficiência elétrica. Segundo os autores, a energia 

térmica extraída pode ser usada para aumentar os rendimentos elétrico e térmico do painel 

PV, embora o aumento do rendimento elétrico obtido nos experimentos não seja muito 

expressivo. Entretanto, na presente tese, o objetivo é utilizar uma planta PVT em conjunto 

com EGS, onde a temperatura no subsolo é bem mais baixa que a temperatura das células PV. 

Sendo assim, a tendência é aumentar o rendimento elétrico dos módulos PV tanto pela 

redução de temperatura quanto pela aproximação da temperatura entre módulos com e sem 

sombreamento. 
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Bakker et al. (2005) propõem uma combinação entre painel PVT e EGS fazendo um 

estudo comparativo do desempenho e custos envolvidos. Os autores apresentam simulações 

do rendimento térmico e da temperatura do solo durante 10 anos. Este sistema utiliza máquina 

de calor, aumentando o consumo de energia elétrica, a manutenção e reduzindo o rendimento 

da planta. Os autores afirmam que ao longo das simulações, o solo permanece com 

temperatura praticamente constante, fato este fundamental para o conjunto de EGS a ser 

utilizado na presente tese para evitar a saturação das trocas térmicas. 

Trabalhos semelhantes foram feitos por Jeong et al. (2017), Ji et al. (2008) e Xu, 

Zhang e Deng (2011), porém somente Jeong et al. (2017) utiliza EGS. Da mesma forma que 

no conjunto apresentado por Bakker et el. (2005), esses sistemas têm maior consumo de 

energia devido ao uso de máquina de calor. 

O trabalho desenvolvido por Odeh e Behnia (2009), composto por um módulo PV 

esfriado por água que circula através de uma bomba hidráulica enterrada no subsolo, aponta 

para um aumento do rendimento elétrico entre 4 e 10 %. Parte deste aumento se deve ao 

contato direto entre a água de circulação e a superfície do módulo. Além de aumentar o 

rendimento elétrico, os autores afirmam que este sistema reduz a taxa de degradação térmica 

de um módulo fotovoltaico devido à redução da temperatura de sua superfície. Apesar de 

utilizar água para esfriar o painel, este trabalho não aponta qualquer estudo de 

dimensionamento térmico, dos efeitos da variação de temperatura em plantas PV, aumento da 

eficiência total, ou mesmo algum aproveitamento da energia térmica.  

Tiwari et al. (2009) mostram um sistema composto por um painel PVT, um tanque de 

armazenamento isolado, uma bomba hidráulica e uma fonte CC alimentada pelo painel. Os 

autores apresentam um balanço energético para duas situações: fluxo constante de água e 

temperatura constante. Dados coletados mostram que quanto maior for este fluxo constante de 

água, maior é o rendimento exergético. Por outro lado, o rendimento térmico alcança um valor 

máximo para um determinado fluxo ótimo de água. Isto revela a necessidade da busca de um 

fluxo ótimo que pode ser obtido com o auxílio de softwares de controle. Quanto à temperatura 

constante da água, quanto menor for esta, menores são os rendimentos exergético e térmico. 

Apesar do sistema apresentado por Tiwari et al. (2009) não possuir EGS, estas análises são de 

grande interesse para o dimensionamento térmico de sistemas com painel PVT. 

Bahaidarah et al. (2013) estudam o desempenho de um módulo PV, através da 

transferência de água de um tanque isolado termicamente para o trocador de calor localizado 

na parte de trás do painel, arrefecendo o módulo. Além disso, os autores propõem um modelo 

numérico elétrico e térmico que utiliza vários parâmetros para determinar o rendimento do 
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painel. Os resultados mostram um aumento de 9% na eficiência do módulo PV devido a uma 

redução de 20 °C da sua temperatura. Uma vez que na presente tese são utilizados painéis 

PVT em conjunto com EGS, a projeção é que a temperatura dos módulos seja menor e o 

rendimento elétrico seja maior comparado a estes sistemas. 

Como pode ser observado acima, não há muitos trabalhos sobre este tema, porém a 

tendência é que ocorra um aumento da procura por esta solução que emprega o arrefecimento 

dos painéis PV por fluído. A proposta de arrefecimento geotérmico de painéis fotovoltaicos 

apresentado nesta tese possui melhoras significativas em relação aos demais trabalhos 

encontrados na literatura, especialmente quando comparada com sistemas que não utilizam 

EGS. Caso o fluido para troca de calor com os painéis PV não sejam utilizados ao longo do 

dia para banho ou outras aplicações, este pode aquecer demais e retornar para os módulos, 

minimizando o ganho de geração de energia elétrica ou então requerer um reservatório com 

volume maior para compensar este aquecimento. Nos trabalhos sobre arrefecimento de 

painéis PV por fluido com EGS encontrados na literatura verifica-se a necessidade do uso de 

máquinas de calor para aumentar o consumo próprio de energia ou então não aproveitam o 

calor transferido para o fluido. A tabela 2.1 resume as principais vantagens do arrefecimento 

geotérmico proposto nesta tese em relação aos demais trabalhos encontrados na literatura. 

 

Tabela 2.1 - Resumo das principais características relativas da proposta apresentada nesta tese 

e dos trabalhos encontrados na literatura sobre arrefecimento de painéis PV com fluido. 

 

Obra Máquina de calor EGS Aproveita calor gerado 

Proposta de tese Não Sim Sim 

Bahaidarah et al. (2013) Não Não Sim 

Tiwari et al. (2009) Não Não Sim 

Odeh e Behnia (2009) Não Sim Não 

Xu, Zhang e Deng (2011) Sim Não Sim 

Ji et al. (2008) Sim Não Sim 

Bakker et el. (2005) Sim Sim Sim 

Tripanagnostopoulos et al. (2002) Não Não Sim 

Jeong et a. (2017) Sim Sim Sim 

Fonte: Autor 
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Com relação ao arrefecimento geotérmico, o autor desta tese apresentou no congresso 

RPG 2014, o artigo intitulado “PV Efficiency Improvement by Underground Heat 

Exchanging and Heat Storage” Fernandes, F. T. et al. (2014). Este estudo utilizou energia 

geotérmica para complementar o arrefecimento de um painel PV, evitando a saturação da 

troca de calor entre painel e água que circula em circuito fechado. Os resultados mostram que 

o rendimento elétrico pode aumentar mais de 20 % em relação ao painel PV convencional, 

enquanto que a temperatura do PVT permaneceu entre 30 e 32 °C, de modo que a água 

aquecida pode ser utilizada para auxiliar chuveiros elétricos, reduzindo o consumo de energia 

elétrica. Por outro lado, este estudo considerou apenas um módulo PV e não se refere a 

qualquer tipo de reconfiguração de interconexões. 

 

2.4 ENERGIA GEOTÉRMICA SUPERFICIAL 

 

Nesta seção discutem-se os trabalhos sobre EGS sem uso de painel PV esfriado por 

fluido. Estes trabalhos fornecem dados referentes à temperatura do solo em função da 

profundidade, capacidade térmica e troca do calor geotérmico fundamentais para escolha 

desta energia para arrefecer módulos fotovoltaicos. 

Segundo Wong, Snijders e McClung (2006) e Midttømme et al. (2008), o subsolo 

possui uma grande capacidade de armazenar tanto o calor quanto o frio de acordo com a 

estação do ano. Desta forma, se conclui que a temperatura do subsolo, a poucos metros de 

profundidade, varia pouco durante o ano todo e a EGS pode ser utilizada para esfriar módulos 

PV, o que é confirmado por Omer (2008). 

Hepbasli (2007) e Wang e Qi (2008) apresentam modelagens e avaliações de 

desempenho de um conjunto formado por um tanque de água quente aquecida através da 

energia solar integrada ao bombeamento de calor geotérmico superficial (Ground Source Heat 

Pump - GSHP) para residências. Da mesma forma que os trabalhos descritos em Bakker et al. 

(2005) e Wong, Snijders e McClung (2006), estes sistemas demandam maior consumo de 

energia comparado ao sistema proposto na presente tese. 

Apesar da maior parte dos trabalhos encontrados na literatura envolvendo EGS 

possuírem máquinas de calor, existem algumas exceções como em De Nardin et al. (2014) e 

Dumas et al. (2014). Como estes trabalhos utilizam EGS sem máquinas de calor para 

climatizar residências, o consumo de energia é muito reduzido. Enquanto que em De Nardin 

et al. (2014) a troca de calor entre subsolo e ambiente fechado é feita com ajuda de ventilador; 

em Dumas et al. (2014), a troca de calor é feita diretamente com uma parede com isolação 
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térmica. Assim como Omer (2008), esses autores comentam que a temperatura do subsolo 

permanece aproximadamente constante durante todo o ano, mesmo a poucos metros de 

profundidade. Entretanto, estes trabalhos são restritos para climatização de ambientes 

fechados. 

 

2.5 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram feitas revisões sobre sombreamento de painéis PV, 

reconfiguração das interconexões dos módulos, arrefecimento dos módulos fotovoltaicos 

através de circulação de água e energia geotérmica superficial. 

Os trabalhos apresentados na seção 2.1 sobre sombreamento de painéis PV mostram 

que há uma relação do rendimento e potência de saída com a temperatura dos módulos. Caso 

não haja cuidado com o sombreamento, os módulos podem ser danificados pelo 

superaquecimento das células sombreadas. Ressalta-se a importância da determinação dos 

módulos sombreados e de algumas precauções para que não haja hot-spots nas células com o 

uso de diodos em antiparalelo com cada módulo fotovoltaico. Assim, tanto a nova estratégia 

de reconfiguração quanto o arrefecimento geotérmico de painéis PV propostos nesta tese 

podem contribuir significativamente para reduzir ou até mesmo eliminar os efeitos causados 

pelo hot-spot. Outro ponto importante é que nem sempre utilizar mais de um conversor resulta 

em mais geração de energia pela planta. Os trabalhos apresentados mostram que há muitos 

métodos para identificar o sombreamento e reduzir os efeitos do sombreamento, mas nenhum 

destes elimina totalmente estas perdas sem que resultem em enormes perdas quando não há 

sombreamento. 

Sobre a reconfiguração de interconexões de painéis PV, nos trabalhos apresentados na 

seção 2.2 observa-se que há basicamente três tipos: reconfiguração SP, TCT e híbrido. Os 

módulos PV podem ser conectados a um ou mais conversores. Em cada um dos trabalhos 

apresentados, observa-se uma série de problemas que devem ser pesquisados, pois ou 

necessitam um conjunto enorme de chaves, ou pouco reduzem as perdas por sombreamento, 

ou ainda necessitam de vários conversores para eliminar estas perdas. Assim, observa-se a 

necessidade de se agregar as melhores características de cada um destes trabalhos para que se 

obtenha uma planta capaz de gerar mais energia com e sem sombreamento. Além disso, 

observa-se que nenhum destes trabalhos considera os efeitos causados pela temperatura na 

operação dos módulos e muito menos levantam a hipótese de se utilizar arrefecimento 

geotérmico dos painéis. 
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Em relação aos estudos realizados sobre arrefecimento de módulos PV com água, 

apresentados na seção 2.3, observa-se que na maioria dos casos foram utilizadas bombas de 

calor. Dentre os trabalhos encontrados sobre EGS, apenas um não utiliza máquina de calor, 

porém além de trabalhar com um único painel, não há qualquer descrição sobre as trocas 

térmicas de calor e consequentemente sobre o rendimento total que os painéis podem atingir. 

O uso de EGR sem bombeamento de calor para complementar o arrefecimento de painéis PV 

por circulação de água em um circuito fechado proposto nesta tese apresenta uma série de 

vantagens como consumo reduzido de energia e aumento da eficiência total do conjunto. 

Além disso, como a temperatura do subsolo permanece praticamente constante como visto na 

seção 2.4, não há saturação das trocas térmicas entre os módulos e a água de circulação. Desta 

forma, os painéis PV operam com temperaturas mais baixas e mais próximas entre si, 

resultando em maior rendimento. Mesmo com o EGR, mostra-se que a água que circula pelos 

módulos PVT pode ser aproveitada para reduzir a carga de chuveiros elétricos. 



 

 

 



 

 

3 ANÁLISE GERAL DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta uma descrição dos principais fatores que afetam o rendimento 

dos painéis PV como a radiação incidente e a temperatura, incluindo a modelagem dos 

painéis, além de uma breve descrição das associações de células fotovoltaicas, comparando as 

características elétricas de cada uma. Em seguida, são analisados os tipos de topologias e de 

arquiteturas de plantas PV identificando as vantagens e desvantagens de cada uma. Nas 

topologias SP e TCT são feitas modelagens para obtenção da potência de saída da planta. 

Além disso, faz-se uma breve análise sobre possíveis aplicações na reconfiguração de 

interconexões. Finalmente, este capítulo traz uma modelagem de sombreamento de dois 

módulos, descrevendo os efeitos causados quando os módulos estão em série, desprezando os 

efeitos da temperatura. Por fim, apresentam-se algumas simulações com quatro módulos para 

ilustrar quais são estes efeitos. 

A análise apresentada neste capítulo é de suma importância para a compreensão dos 

efeitos causados pela variação de temperatura e pelo sombreamento dos módulos PV. Uma 

vez entendido estes efeitos fica clara a importância da solução proposta para minimizar 

simultaneamente as perdas causadas por variações térmicas e pelo sombreamento parcial dos 

módulos PV. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

Painéis ou módulos PV são definidos como um conjunto de células fotovoltaicas em 

série, paralelo ou série-paralelo que convertem a energia solar incidente em energia elétrica 

através do efeito fotovoltaico. Os tipos mais comuns de módulos PV são os de silício 

monocristalino e policristalino nos quais se concentram os estudos apresentados nesta tese. 

Uma característica importante dos módulos PV de silício é que suas células se comportam de 

modo semelhante a um diodo formado pelas junções P-N. Tal comportamento é descrito pela 

curva corrente-tensão apresentada na Figura 3.1. Observa-se que em regiões próximas da 

potência máxima de uma célula PV, a inclinação da curva corrente-tensão da célula PV a 

partir da corrente de curto circuito é quase horizontal, se aproximando ao funcionamento de 

uma fonte de corrente. 
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Figura 3.1 - Curva corrente-tensão de uma célula PV operando em condições nominais 

 

 

Fonte: Autor 

 

3.2.1 Parâmetros elétricos da célula PV 

 

Considera-se inicialmente o circuito equivalente de uma célula PV descrito na Figura 

3.2. Analisando esta Figura, observa-se que a célula PV funciona como uma fonte de corrente 

limitada pelo diodo e pelas resistências série e paralela. Devido ao diodo, a tensão de circuito 

aberto das células PV varia entre 0,5 e 0,7 V dependendo da forma como estas são fabricadas. 

A partir da Figura 3.2, a corrente de saída de uma célula PV pode ser obtida por (3.1). 

 

(3.1) 

onde 

LcelI : corrente de carga da célula PV (A); 

GI : foto-corrente (A); 

dI : corrente do diodo (A); 

dV : tensão do diodo (V); 

pR : resistência paralela da célula PV (Ω). 

A corrente do diodo é representada pela a equação de Shockley (3.2) e a tensão do 

diodo (3.3) é obtida somando a tensão de saída mais a tensão dissipada na resistência série. 

 

(3.2) 

 

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

C
o
rr

en
te

 (
A

) 

Tensão (V) 

p

d
dGLcel

R

V
III 

 1/
 Td VV

sd eII




49 

 

  

(3.3) 

 

onde 

Is: corrente de saturação reversa do diodo (A); 

LcelV : tensão de saída da célula (V); 

sR : resistência série da célula PV (Ω); 

qnkTVT /  : tensão térmica do diodo (V); 

n : fator de idealidade do diodo; 

q : carga do elétron (C) (1,6 x 10
-19

 C); 

k : constante de Boltzmann (1,38 x 10
-23

); 

T : temperatura da célula PV (K). 

 

Figura 3.2 - Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica 

 

 

Fonte: Autor 

 

De acordo com Villalva, Gazoli e Ruppert Filho (2009), a foto-corrente da célula e a 

corrente de saturação reversa do diodo podem ser obtidas por: 

 

(3.4) 

 

(3.5) 

 

onde 

IGref: foto-corrente de referência (A); 
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Tref: temperatura de referência da célula PV (K); 

Gref: radiação solar de referência (W/m²); 

Is-ref : corrente de saturação reversa do diodo (A); 

EG = 1,12 energia de bandgap do silício (eV). 

 

A potência de saída é obtida multiplicando tensão e corrente de saída (3.6). Já o 

rendimento elétrico da célula fotovoltaica é a encontrado em (3.7), 

 

(3.6) 

 

(3.7) 

 

onde Acel é a área da célula PV (m²). 

 

3.2.2 Associação de células fotovoltaicas 

 

Basicamente, existem três formas de se associar células fotovoltaicas: associação série, 

paralela e série-paralela. Um módulo PV, por exemplo, é uma associação série-paralelo de 

células PV constituída por n células. 

Neste capítulo, considera-se o conjunto de n células PV associadas em série com na 

Figura 3.3 (a), cujos parâmetros elétricos são descritos pelo circuito equivalente apresentado 

na Figura 3.2. Além disso, todas as células operam sob mesmas condições de radiação solar e 

de temperatura. Neste caso, o circuito equivalente das n células é igual ao ilustrado na Figura 

3.3 (b). Da mesma forma que para a associação em série, a Figura 3.4 mostra como é obtido o 

circuito equivalente de uma associação em paralelo de células PV. 

No caso da associação em série de células PV, observa-se que a foto-corrente 

permanece a mesma, mas a tensão do diodo e as resistências série e paralela são multiplicadas 

pelo número de células. Já na associação paralela, a tensão de saída permanece igual, mas a 

corrente é multiplicada e as resistências são divididas pelo número de células. Verificam-se 

algumas vantagens da associação série em relação à paralela, como a redução das perdas 

causadas pela resistência paralela. Além de esta associação produzir a mesma potência com 

menos corrente, ela reduz as perdas por dissipação térmica e a necessidade de se utilizar cabos 

com diâmetro maior. Por outro lado há mais perdas devido à resistência série mais elevada, 

além de perdas maiores por sombreamento. 
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Figura 3.3 - Associação em série de células PV 

 

(a) n células em série 

 

 

(b) circuito equivalente 

 

Fonte: Adaptação de Farret e Simões (2006, p. 142) 
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Figura 3.4 - Associação em paralelo de células PV 

 

(a) n células em paralelo 

 

 

(b) circuito equivalente 

 

Fonte: Adaptação de Farret e Simões (2006, p. 144) 

 

Para os circuitos equivalentes apresentados nas Figuras 3.3 e 3.4, ressalta-se a 

necessidade de que a radiação solar e a temperatura sejam uniformes em todas as células. 

Parâmetros internos das células, como as resistências e a queda de tensão do diodo, também 

devem ser iguais, pois caso contrário estes circuitos não são válidos ou no mínimo geram 

erros significativos nas medições. Detalhes sobre os efeitos causados por diferenças de 

radiação solar e de temperatura são apresentados respectivamente nos capítulos 4 e 5. 

 

3.2.3 Efeitos da radiação solar e da temperatura 
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radiação solar e a temperatura da célula, cujas influências nas curvas corrente-tensão (I-V) são 

apresentadas nas Figuras 3.5 e 3.8 respectivamente. A Figura 3.5 apresenta duas curvas I-V de 

uma célula PV sob mesma temperatura e radiações de 400 e 1000 W/m². Observa-se que 

mudanças na radiação solar implicam em pequenas variações na região próxima a tensão de 

circuito aberto e variação proporcional da corrente de curto-circuito, cujo valor é muito 

próximo ao da foto-corrente obtida em (3.4). 

 

Figura 3.5 - Influência da radiação solar na curva corrente-tensão da célula PV 

 

 

Fonte: Autor 

 

As Figuras 3.6 e 3.7 apresentam simulações feitas em Fernandes (2014)
1
 da influência 

da radiação solar no rendimento elétrico e na máxima potência respectivamente. Em ambas as 

figuras, consideraram-se módulos com temperaturas de 30 °C e 70 °C. Na Figura 3.6, 

verifica-se que o rendimento elétrico atinge um ponto máximo e em seguida reduz lentamente 

com o aumento da radiação solar. Já na Figura 3.7, observa-se que a máxima potência 

aumenta com o aumento da radiação solar, mas tende a aumentar mais lentamente para 

radiações muito elevadas. 

A Figura 3.8 apresenta duas curvas I-V de uma célula PV sob mesma radiação solar, 

com temperaturas de 25 e 42 °C. Observa-se nas duas curvas que há variações mínimas da 

corrente de curto-circuito. Isto se deve ao fato de que o coeficiente de temperatura δ obtido 

pela equação (3.4) ser muito pequeno. No catálogo do painel PV modelo CS6P-255P 

fornecido por (Canadian Solar Inc., 2014), este coeficiente é de apenas 0,065 %/°C. A mesma 

                                                 
1
 Dados coletados a partir da dissertação de mestrado intitulada “Aumento da Eficiência de Painéis 

Fotovoltaicos com Esfriamento por Energia Geotérmica e Aquecimento de Água” sob minha autoria. 
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figura mostra que há grande diferença da tensão de circuito aberto entre as duas curvas. Nesse 

catálogo, o coeficiente térmico da tensão de circuito aberto é de -0,34 %/°C. Assim, o 

aumento da temperatura resulta em grande redução da tensão de circuito aberto, provocando 

uma queda da máxima potência e do rendimento elétrico do painel PV. 

 

Figura 3.6 - Rendimento do painel PV em função da radiação solar 

 

 

Fonte: Fernandes (2014, p. 46) 

 

Figura 3.7 - Máxima potência do painel PV em função da radiação solar 

 

 

Fonte: Fernandes (2014, p. 48) 
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Figura 3.8 - Influência da temperatura da célula PV na curva corrente-tensão 

 

 

Fonte: Autor 

 

As Figuras 3.9 e 3.10 mostram respectivamente a simulação do rendimento elétrico e 

da máxima potência de módulos PV em função da temperatura, submetidas a radiações de 800 

e 1000 W/m². Para ambas as radiações, observa-se que o rendimento elétrico reduz quase que 

linearmente com o aumento de temperatura. Isto se deve a redução da tensão observada na 

Figura 3.8. Na Figura 3.9, para uma diferença de temperatura igual a 60 °C, o rendimento cai 

de 0,146 para 0,102, ou seja, uma redução de 30 %. Já na Figura 3.10, a máxima potência 

também diminui com o aumento da temperatura, mas em valores absolutos, a redução é maior 

para a radiação de 1000 W/m². Estes dados mostram que a busca por meios para reduzir a 

temperaturas dos painéis PV são importantíssimos para aumentar seu rendimento. 

 

Figura 3.9 - Rendimento do painel PV em função da temperatura 

 

 

Fonte: Fernandes (2014, p. 45) 
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Figura 3.10 - Máxima potência do painel PV em função da temperatura 

 

 

Fonte: Fernandes (2014, p. 47) 

 

Além da radiação solar e da temperatura, há outros fatores que reduzem a potência e a 

eficiência dos painéis como as perdas resistivas descritas na subseção 3.2.4, parâmetros do 

diodo como o fator de idealidade e a corrente de saturação reversa. Este último parâmetro 

também é influenciado pela variação de temperatura conforme (3.5). Existem ainda fatores 

como envelhecimento das células, defeitos de fabricação, sujeira, além de um fator em 

especial capaz de reduzir significativamente o rendimento dos painéis PV que é o 

sombreamento de uma ou algumas células do módulo, ou de alguns módulos em uma planta 

PV. Maiores detalhes sobre estas perdas são descritos no capítulo 4. 

 

3.2.4 Perdas resistivas da célula PV 

 

As resistências série e paralela de uma célula PV, ilustradas na Figura 3.2, afetam a 

curva I-V, reduzindo a potência gerada em regiões próximas ao MPP. A resistência série 

altera a inclinação da curva na região próxima à corrente de curto-circuito, conforme as 

curvas I-V da Figura 3.11. Já a resistência paralela altera a curva I-V na região próxima a 

tensão de circuito aberto, conforme ilustrado na Figura 3.12. Quando a resistência série 

aumenta e/ou a resistência paralela diminui, há uma redução do rendimento e do MPP da 

célula PV. Desta forma, para eliminar as perdas resistivas, o ideal seria que a resistência série 

fosse igual a zero e a resistência paralela tendesse ao infinito. 
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Figura 3.11 - Influência da resistência série na curva corrente-tensão da célula fotovoltaica 

 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 3.12 - Influência da resistência paralela na curva corrente-tensão da célula fotovoltaica 

 

 

Fonte: Autor 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS 

 

Na seção anterior, definiu-se um módulo PV como uma associação de células PV em 

série. Esta associação é necessária para que se possa gerar um mínimo necessário de potência 

elétrica, sem que seja necessária uma corrente muito elevada. Mesmo assim, um módulo PV é 

insuficiente quando se deve gerar mais potência, pois a maioria dos painéis comerciais gera 

algo entre 50 e 300 W. Por exemplo, se um prédio precisa de uma instalação que gere 10 kW, 

serão necessários em torno de 50 módulos PV de 200 kW cada. Então, uma planta PV é 

definida como um conjunto de módulos PV que podem ser interconectados de diversas 

formas. 

Uma vez que células PV funcionam como uma fonte de corrente, todas as células e 

módulos PV deveriam ser conectados em paralelo. Neste caso, mesmo que haja 
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sombreamento, as correntes geradas em cada módulo serão somadas, eliminando-se perdas 

por sombreamento. Porém, quanto maior a corrente elétrica, maior as perdas por dissipação 

térmica, sendo necessário utilizar cabos com diâmetro elevado para reduzir sua resistência 

elétrica, aumentando os custos. 

Para minimizar a corrente gerada e reduzir o dimensionamento dos cabos, os módulos 

PV podem ser conectados em série, mas a planta fica sujeita a perdas maiores por 

sombreamento. Estas perdas ocorrem, pois a corrente de toda a planta PV é limitada pela 

corrente dos módulos sombreados. 

Como se vê, a determinação do tipo de planta PV mais eficiente é um grande desafio 

que até hoje não se chegou a um consenso. A escolha do tipo de planta depende de muitos 

fatores. Por exemplo, uma planta PV pode ser mais eficiente, mas além da implantação ser 

mais cara, o sistema elétrico e o software de controle são muito complexos, além de precisar 

de muita manutenção, resultando em bastante tempo fora de funcionamento e nenhuma 

geração de potência. Em geral, para plantas de maior porte, recomendam-se sistemas mais 

simples e baratos, enquanto que para plantas menores, o ideal é que haja maior eficiência, 

pois a complexidade é bem inferior comparada aos benefícios. 

Portanto, as plantas PV podem ser classificadas de várias formas, seja em relação à 

topologia, à arquitetura, ou à flexibilidade (fixa ou ajustável que é utilizada para 

reconfiguração), ou ainda se são conectadas a rede elétrica ou isoladas. Quando conectadas a 

rede, a planta PV necessariamente é conectada a um inversor de potência que faz a conversão 

CC-CA. A seguir são descritas as classificações adotadas pelas diferentes arquiteturas. A 

análise dos mais variados tipos de plantas PV é fundamental para a busca por uma estratégia 

de reconfiguração que reduza de fato os efeitos causados pelo sombreamento parcial dos 

módulos PV. 

 

3.3.1 Topologias de plantas fotovoltaicas 

 

As topologias ou configurações de plantas PV dizem respeito à forma como os 

módulos PV são interconectados que independem da quantidade de conversores e/ou de 

inversores de potência. Além das plantas PV tipos série e paralelo, quatro topologias são 

frequentemente adotadas em plantas PV, dentre elas: série-paralelo (SP), total-cross tied 

(TCT), bridge-link (BL) e honey-comb (HC). 
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3.3.1.1 Topologia SP 

 

A topologia SP é constituída pela conexão em paralelo de dois ou mais conjuntos com 

o mesmo número de módulos PV conectados em série conforme ilustrado na Figura 3.13. 

Dentre as vantagens, destaca-se a redução das perdas por sombreamento devido a menor 

quantidade de módulos em série comparados com topologias de painéis em série, menor 

quantidade de cabos cujo dimensionamento é reduzido, além do custo de implantação menor. 

Entretanto, ainda há muitas perdas por sombreamento, pois na maioria das plantas PV SP são 

utilizados vários módulos PV em série. 

 

Figura 3.13 - Exemplo de planta PV SP 

 

 

Fonte: Autor 

 

A determinação da tensão, corrente e potência de saída da planta PV SP é feita 

conforme descrito a seguir. Considere uma planta PV SP m x n em condições uniformes de 

radiação solar e de temperatura, onde cada conjunto-série PV é constituído por m módulos PV 

conectados em série, enquanto que a planta PV é constituída por n conjuntos-série PV 

conectados em paralelo. Portanto, a potência é obtida através dos seguintes passos: 

 

1) A corrente do conjunto-série PV é igual a corrente de cada painel deste conjunto. 
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(3.8) 

 

 

 

onde 

LconjsjI : corrente de saída do j-ésimo conjunto-série PV; 

ijLI mod : corrente de saída do i-ésimo módulo PV pertencente ao j-ésimo conjunto-série PV. 

 

2) A tensão de um conjunto-série PV é igual à soma das tensões dos módulos PV. 

 

 

 

(3.9) 

 

 

 

onde 

LconjsjV : tensão de saída do j-ésimo conjunto-série PV; 

ijLV mod : tensão de saída do i-ésimo módulo PV pertencente ao j-ésimo conjunto-série PV. 

 

3) A tensão da planta PV-SP é igual à tensão de cada conjunto-série PV. 

 

(3.10) 

 

4) A corrente da planta PV-SP é obtida somando as correntes de cada conjunto-série. 

 

(3.11) 

 

5) A potência gerada pela planta PV-SP é obtida multiplicando (3.10) por (3.11). 
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(3.12) 

 

Analisando a tensão, a corrente e a potência da planta PV fornecidas por (3.10), (3.11) 

e (3.12) respectivamente, observa-se que quando há sombreamento parcial dos painéis PV, o 

MPP da planta PV é bem afastado do MPP de cada um dos módulos devido a uma grande 

diferença de tensão entre o MPP da planta PV dos módulos sombreados e dos módulos não 

sombreados. Ao observar a Figura 3.5, caso haja um módulo sombreado em série com os 

demais, a corrente de MPP deste conjunto série é bem menor que a dos demais conjuntos de 

tal forma que a tensão de MPP se torna bem diferente da tensão de MPP dos módulos não 

sombreados. Assim, esta topologia exige que todos os módulos pertencentes a um conjunto 

série estejam sob o mesmo nível de radiação para reduzir as perdas, o que não é o caso 

quando há sombreamento. Portanto, esta topologia não foi aplicada na proposta de 

reconfiguração apresentada no capítulo 4. 

 

3.3.1.2 Topologia TCT 

 

A topologia TCT é constituída pela conexão em série de dois ou mais conjuntos com o 

mesmo número de módulos PV em paralelo. Dentre as topologias com conexões fixas mais 

utilizadas, a topologia TCT somente apresenta mais perdas por sombreamento que a topologia 

paralela, pois há mais rotas para circular corrente comparadas à topologia SP, como pode ser 

observado na Figura 3.14. Por outro lado, a TCT apresenta menores perdas por condução em 

relação à topologia paralela. Outra vantagem é que a corrente de saída é muito próxima à da 

topologia SP. Entretanto, a topologia TCT necessita de mais cabos comparada à topologia SP. 

O procedimento para obter a potência gerada por uma planta PV TCT m x n em 

condições uniformes de radiação solar e de temperatura é bem diferente comparado à planta 

PV SP, pois para esse caso, a planta é composta por m conjuntos-paralelos PV em série, onde 

cada conjunto é composto por n módulos PV. Assim, adotam-se os seguintes passos: 

 

1) A tensão de um conjunto-paralelo PV é igual à tensão de cada módulo PV 

pertencente a este conjunto. 

 

 

 

LplantaLplantaLplanta IVP 
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(3.13) 

 

 

 

onde 

LconjpiV : tensão de saída do i-ésimo conjunto-paralelo PV; 

ijLV mod : tensão de saída do j-ésimo módulo PV pertencente ao i-ésimo conjunto-paralelo PV. 

 

2) A corrente de um conjunto-série PV é igual à soma das correntes dos módulos PV. 

 

 

 

(3.14) 

 

 

 

onde 

LconjpiI : corrente de saída do i-ésimo conjunto-paralelo PV; 

ijLI mod : corrente de saída do j-ésimo módulo PV pertencente ao i-ésimo conjunto-paralelo PV. 

 

3) A corrente da planta PV-TCT é igual a corrente de cada conjunto-série PV. 

 

(3.15) 

4) A tensão da planta PV-TCT é obtida somando as tensões de cada conjunto-série. 

 

(3.16) 

 

5) A potência gerada pela planta PV-TCT é obtida por (3.12). 

 

 



























































































































































mnL

inL

nL

nL

mjL

ijL

jL

jL

mL

iL

L

L

mL

iL

L

L

Lconjpm

Lconjpi

Lconjp

Lconjp

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

mod

mod

2mod

1mod

mod

mod

2mod

1mod

2mod

2mod

22mod

12mod

1mod

1mod

21mod

11mod

2

1

1 2Lplanta Lconjp Lconjp LconjpnV V V V  

LconjpnLconjpLconjpLplanta IIII  21



























































































































































mnL

inL

nL

nL

mjL

ijL

jL

jL

mL

iL

L

L

mL

iL

L

L

Lconjpm

Lconjpi

Lconjp

Lconjp

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

mod

mod

2mod

1mod

mod

mod

2mod

1mod

2mod

2mod

22mod

12mod

1mod

1mod

21mod

11mod

2

1



63 

 

  

Figura 3.14 - Exemplo de planta PV TCT 

 

 

Fonte: Autor 

 

Supondo que um módulo esteja sombreado, a soma das correntes deste conjunto 

paralelo não se reduz de tal forma como ocorre em um conjunto série de uma planta PV 

idêntica que utiliza a topologia SP. Por esta razão, a topologia TCT foi escolhida para a 

proposta de reconfiguração das interconexões dos módulos PV. Além disso, nesta topologia 

pode-se adotar apenas uma chave por conjunto paralelo para implantar um sistema de 

reconfiguração. 

 

3.3.1.3 Topologias BL e HC 

 

Topologias intermediárias entre a SP e a TCT como as topologias BL e HC estão 

representadas na Figura 3.15. Ambas se caracterizam pelo uso de “pontes” entre alguns 

módulos pertencentes a diferentes conjuntos série da planta PV. Estas topologias apresentam 

maior eficiência durante sombreamentos quando comparadas a topologia SP e menor 

quantidade de cabos comparada à topologia TCT. Segundo Picault et al. (2010), o ganho de 

MPP da topologia BL é de 2,3 % comparado à topologia SP. 
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Figura 3.15 - Exemplos de planta PV 

 

        (a)  BL             (b) HC 

 

Fonte: Autor 

 

O que diferencia cada topologia é a forma como estas “pontes” são introduzidas na 

planta. Enquanto que na topologia BL as pontes são intercaladas, na topologia HC há um 

padrão de módulos PV onde há um hexágono, cujos módulos laterais são conectados em 

paralelo, além das conexões inferiores e superiores serem conectados a outros dois módulos 

em paralelos. Em relação à reconfiguração de painéis PV, pode-se utilizar um conjunto de 

pontes flexíveis conforme descrito por Villa et al. (2012), porém neste caso a redução das 

perdas é limitada e a implementação da reconfiguração, incluindo a arquitetura e o algoritmo, 

é bastante complexa. 

 

3.3.2 Arquiteturas de plantas fotovoltaicas 

 

As arquiteturas de plantas PV dizem respeito à forma que é feita a conexão com 

conversores de potência. Na maioria dos casos, as arquiteturas destas plantas envolvem a 

conexão para a rede elétrica, como as ilustradas na Figura 3.16. Entretanto, algumas 

arquiteturas podem ser implantadas em sistemas isolados. Em geral as arquiteturas são 
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classificadas em quatro tipos: centralizada, string, multi-string e modular. Dentre estas, apenas 

a arquitetura multi-string aplica-se a sistemas conectados à rede. 

 

Figura 3.16 - Arquiteturas de plantas PV 

 

Fonte: Autor 

 

A Figura 3.16 (a) mostra a arquitetura centralizada que é constituída pelo conjunto de 

módulos fotovoltaicos e um único conversor que pode ser um inversor como os usados em 

sistemas conectados à rede, ou um conversor CC-CC para sistemas isolados. Muito utilizada 

nas topologias SP e TCT, esta arquitetura apresenta algumas vantagens como custos 

reduzidos de implantação e menos manutenção, além da simplicidade das instalações. Como 
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desvantagens, há mais perdas por sombreamento e uso de softwares mais complicados de 

MPPT. Esta arquitetura é a mais utilizada para a reconfiguração das interconexões de 

módulos PV, pois um dos principais objetivos da reconfiguração é reduzir o máximo possível 

o uso de conversores. 

A arquitetura string, ilustrada na Figura 3.16 (b), é composta por conjuntos-série de 

módulos PV conectados a um conversor. Comparada à arquitetura centralizada, há menos 

perdas por sombreamento, mas deve-se ter cuidado com softwares de MPPT, pois em alguns 

casos como em García et al. (2008), podem-se encontrar máximos locais menores à 

arquitetura centralizada. Além disso, o uso de mais conversores resulta em mais perdas 

quando não há sombreamento. Como exemplo de aplicação desta arquitetura para 

reconfiguração se destaca o trabalho realizado por Chaaban et al. (2010). 

A arquitetura multi-string, mostrada na Figura 3.16 (c), é uma variante da arquitetura 

string, nas quais os conversores CC-CC da planta são conectados a um único inversor. 

Segundo Rekioua e Matagne (2012), há menos perdas quando comparada a arquitetura string, 

pois um inversor único é mais eficiente que os vários inversores da arquitetura string. Porém, 

esta arquitetura apresenta mesmos problemas com relação aos softwares de MPPT e é 

encontrada em algumas estratégias de reconfiguração como as de Storey et al. (2014). 

Já a arquitetura modular, ilustrada na Figura 3.16 (d), utiliza um conversor para cada 

módulo, eliminando os efeitos causados pelo sombreamento em módulos. Em sistemas 

conectados à rede, esta arquitetura permite usar um inversor para a planta inteira ou para cada 

módulo. Em ambos os casos, há redução de eficiência, especialmente em plantas maiores 

onde é necessário utilizar vários conversores. Além disso, os custos são mais elevados e os 

softwares de MPPT são mais complexos comparados a outras arquiteturas. 

 

3.4 SOMBREAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

3.4.1 Definição 

 

Quando um ou mais painéis PV ficam expostos a dois ou mais níveis diferentes de 

radiação incidente de tal forma a afetar a corrente e a potência gerada pelos módulos, diz-se 

que estes painéis estão sombreados. 

O sombreamento pode ser causado por diversas razões como a presença de barreiras 

entre os módulos e os raios solares em determinados períodos do dia, presença de sujeira ou 

mesmo de nuvens que reduzem a radiação incidente em alguns dos painéis PV que pertencem 
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a sistemas fotovoltaicos de maior porte. Dependendo do tipo de sombreamento, os módulos 

podem ficar poucos segundos, horas ou mesmo permanentemente sombreado. Por exemplo, a 

passagem de um pássaro em frente aos módulos pode durar poucos instantes, porém caso os 

seus excrementos atinjam os módulos, o sombreamento é permanente, havendo necessidade 

de limpeza dos painéis. Além disso, os módulos podem acumular pó e resquícios de sujeira 

não uniformes causados pela chuva de tal forma que se recomenda a limpeza periódica dos 

painéis. Dentre os objetos que podem barrar a radiação incidente nos módulos durante horas 

se destacam árvores, montes e construções como prédios, principalmente em locais urbanos. 

 

3.4.2 Efeitos do sombreamento 

 

Toda a vez que se tratar de reconfiguração das interconexões de módulos, é 

imprescindível o entendimento sobre os efeitos causados pelo sombreamento de painéis PV. 

Ao saber quais configurações resultam na minimização ou eliminação das perdas por 

sombreamento, se torna possível buscar métodos de reconfiguração mais simples e eficientes. 

Quando há sombreamento de módulos PV, o ideal seria que todos os módulos 

operassem em seus respectivos pontos de máxima potência, independente da forma como os 

módulos fossem conectados seja em série ou em paralelo. Entretanto, para módulos PV 

conectados em série isto não ocorre, pois a corrente de saída fica limitada pela corrente dos 

módulos sombreados. Assim, ressalta-se a necessidade de se entender como o desempenho de 

um sistema fotovoltaico é afetado pelo sombreamento. 

Em relação à modelagem do sombreamento em painéis PV é fundamental entender as 

razões pelas quais a corrente de uma planta PV, composta por um ou mais conjuntos-série PV, 

é limitada pela corrente de módulos sombreados. A Figura 3.17 mostra duas células PV em 

série curto-circuitadas, sendo uma sombreada e outra não. Em regiões da curva I-V próximas 

a corrente de curto-circuito, a corrente gerada pela célula PV sem sombreamento é dissipada 

em maior parte no diodo e o restante é dissipado na resistência paralela da célula sombreada. 

Como esta resistência é muito elevada, a corrente é muito pequena. 

Partindo da Figura 3.17 (a) e sabendo que a célula 1 está fortemente sombreada e não 

há sombreamento na célula 2, chega-se a Figura 3.17 (b) pelos seguintes passos: 

 

1) Na célula sem sombreamento, a corrente de curto-circuito é obtida pela seguinte 

expressão: 
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(3.17) 

 

Figura 3.17 - Associação em série de células PV com e sem sombreamento curto-circuitadas 

 

(a) Circuito equivalente de 5 parâmetros 

 

 

             (b) Circuito equivalente simplificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

2) A corrente Ip2 pode ser desprezada, pois é bem menor que a corrente Id2. 

3) Na célula sombreada, como a corrente de curto-circuito é maior que a foto-corrente, 

não há corrente no diodo, pois este entra na região de polarização reversa. Pela mesma razão, 

a corrente da resistência paralela apresenta sentido oposto ao da Figura 3.17 (a), logo: 

 

(3.18) 

 

4) Desconsiderando ambas as resistências série e igualando (3.17) e (3.18) se chega a 

Figura 3.17 (b), onde a diferença entre as foto- correntes é igual a: 

 

(3.19) 

onde  

2dI : corrente do diodo da célula não sombreada; 

121 / pdp RVI  : corrente da resistência paralela da célula sombreada; 

2dV : tensão do diodo da célula não sombreada; 

1pR : resistência paralela da célula sombreada. 

222 pdGsc IIII 

11 pGsc III 

1212 pdGG IIII 
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A equação (3.19) ajuda a explicar porque a corrente gerada por um conjunto-série de 

módulos PV é restringida pela foto-corrente de módulos sombreados, uma vez que a diferença 

das correntes geradas pelas fontes de correntes “enxerga” uma carga próxima a um circuito 

aberto. Entretanto, ao se conectar um único módulo PV sombreado a vários módulos em série, 

há uma inclinação maior da curva I-V na região de curto-circuito. 

A Figura 3.18 apresenta uma simulação comparando uma planta PV composta por um 

módulo sombreado sujeita à radiação de 100 W/m² e os demais módulos operando com 1000 

W/m², todos em série, e outra planta PV com os 4 módulos sob 100 W/m² em série. Além da 

maior inclinação da curva I-V entre a corrente de curto-circuito e o MPP, observa-se também 

que a tensão de circuito aberto da planta PV sujeita ao sombreamento é maior que a da planta 

PV com radiação uniformemente baixa. Isto se deve a variação da corrente nos diodos das 

células sujeita à radiação mais elevadas ocorrer da mesma forma quando não há 

sombreamento. Neste caso, a tensão de circuito aberto é então obtida pela soma das tensões de 

cada diodo dos módulos PV sombreados e não sombreados. 

 

Figura 3.18 - Curva I-V 3 painéis submetido à radiação de 1000 W/m² em série com um 

painel submetido à radiação de 100 W/m² (vermelho) e de 4 módulos em série sob radiação de 

100 W/m² (azul) 

 

 

Fonte: Autor 

 

Para esclarecer melhor as curvas dos diodos das células PV quando há sombreamento 

ou não, a Figura 3.19 mostra as comparações destas correntes pertencentes a módulos PV 

composto por 4 células em série, considerando dois casos: 
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1) O módulo PV 1 é composto por uma célula sombreada com 100 W/m² e 3 células 

com 1000 W/m², onde é medida a corrente do diodo da célula sombreada representada em 

azul na Figura 3.19 (a). O módulo PV 2 é composto por 4 células sob radiação de 100 W/m², 

cuja corrente do diodo está representada em verde; 

2) O módulo PV 1 é composto por uma célula sombreada com 100 W/m² e 3 células 

com 1000 W/m², onde é medida a corrente do diodo de uma das células não sombreadas 

representada pela curva em vermelho na Figura 3.19 (b). O módulo PV 2 é composto por 4 

células sob radiação de 1000 W/m², cuja corrente do diodo é representada em rosa. 

 

Figura 3.19 - Corrente do diodo em amperes de módulos PV em função da tensão de saída da 

planta PV em volts 

 

(a) Caso 1             (b) Caso 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Na Figura 3.19 (a), verifica-se que, sujeita a uma mesma radiação de 100 W/m², a 

corrente do diodo módulo da planta PV sombreada começa a aumentar pouco depois que a do 

módulo da planta PV não sombreada. Isto se deve ao fato de que esta corrente aumenta ao 

mesmo tempo em que a célula sob radiação de 1000 W/m² ilustrada na Figura 3.19 (b). 

Observa-se ainda que, esta corrente apresenta um valor não nulo nas proximidades da corrente 

de curto-circuito como previsto em (3.19). Além disso, no caso 2, esta corrente do diodo entra 

em condução somente quando tende a convergir com a do módulo da planta PV não 

sombreada. 
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3.5 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo, primeiramente definiu-se as células PV e os materiais utilizados na sua 

fabricação encontrados no mercado, abordando a eficiência e principais aplicações de cada 

tecnologia, ressaltando que esta tese é dirigida para módulos PV de silício policristalino. 

Foram sintetizados alguns fatores que influenciam a operação de painéis PV. Dentre estes, 

destacam-se a radiação solar e a temperatura. A radiação é responsável pela variação da 

corrente de curto-circuito, de modo que plantas com painéis sombreados apresentam muitas 

perdas por sombreamento. A temperatura é responsável pela variação da tensão de circuito 

aberto, onde painéis com temperaturas diferentes também operam com perdas. 

Em relação às plantas PV, definiram-se os tipos de topologias, cuja análise se 

concentrou principalmente nas topologias SP e TCT. Para estas topologias foi apresentado um 

equacionamento para obtenção da potência de saída em condições uniformes de radiação solar 

e de temperatura dos módulos PV. Ambas as topologias SP e TCT podem ser utilizadas na 

reconfiguração de interconexões dos módulos PV sombreados. Todavia, nesta tese foi adotada 

a topologia TCT, pois resulta em menor quantidade de chaves conforme a proposta de 

reconfiguração apresentada no capítulo 4. Após, foram apresentados os tipos de arquiteturas 

de plantas PV e suas principais características, destacando as situações que podem ser 

utilizadas a reconfiguração dos módulos sombreados. Em geral, estas arquiteturas mostram 

que a reconfiguração é bem-vinda, pois há muito a melhorar em termos de eficiência da planta 

PV. 

Por último discutiu-se o sombreamento em conjuntos-série de células PV e seus 

efeitos. Primeiramente foi feita uma breve definição do sombreamento, seguido pela 

modelagem dos efeitos causados para um conjunto com dois módulos PV em série, expondo 

as razões pelas quais a corrente de saída da planta fica limitada pelo módulo sombreado. Em 

seguida, apresentaram-se simulações com um conjunto de quatro módulos PV em série para 

explicar quais parâmetros internos do módulo PV são afetados quando há sombreamento. 

Portanto, em relação à reconfiguração de plantas PV, deve-se buscar por configurações, onde 

não hajam módulos em série sob níveis diferentes de radiação. 



 

 

 



 

 

4 RECONFIGURAÇÃO DA PLANTA FOTOVOLTAICA 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo descreve as etapas utilizadas para a reconfiguração das interconexões de 

módulos PV. Nestas etapas está incluída a nova estratégia de reconfiguração proposta, onde 

são apresentadas as principais vantagens em relação às demais estratégias encontradas na 

literatura e a implantação da estratégia de reconfiguração composta por software e pelo 

sistema de chaveamento com relés. As etapas para a elaboração do sistema de reconfiguração 

estão divididas em: 

1) Definição da quantidade de módulos PV e escolha do tipo de arquitetura e da 

topologia da planta PV; 

2) Mapeamento de sombreamento, configurações disponíveis e quantidade de chaves a 

serem utilizadas, além da escolha de um método de reconfiguração; 

3) Projeto e implementação do sistema elétrico e do software de controle, permitindo a 

identificação e reconfiguração dos módulos PV sombreados. 

Na primeira etapa, a escolha da arquitetura e da topologia para operação em condições 

sem sombreamento seguem os critérios descritos no capítulo 3, onde se verifica que a maior 

parte das referências utiliza a arquitetura centralizada com topologias SP e TCT, mas há casos 

como Chaaban (2010), que utiliza a arquitetura string além de Storey (2014) que utiliza a 

arquitetura multistring. Dependendo do tipo de reconfiguração, a planta PV com arquitetura 

centralizada pode ser modificada para configurações assimétricas que não se enquadra com 

nenhuma das topologias SP, TCT, BL e HC, como é o caso de Romano et al. (2013). 

O mapeamento do sombreamento feito na segunda etapa representa a fase mais 

importante quanto à proposta de uma estratégia de reconfiguração, de tal forma que a partir 

deste mapeamento se chegou à escolha da estratégia de reconfiguração apresentada nesta tese. 

Nesta etapa define-se um conjunto de possibilidades de sombreamento para um determinado 

número de módulos PV. Assim, é feita uma modelagem das possibilidades pelas quais podem 

ser feitas as reconfigurações dos módulos PV visando aumentar a potência gerada pela planta 

PV. Define-se ainda o número mínimo de chaves para implantar este conjunto. A seção 4.2 

apresenta esta modelagem, visando identificar as possibilidades de reconfiguração da planta 

PV, além de indicar algumas formas de reduzir a quantidade de chaves. 

Para a escolha de uma estratégia de reconfiguração, devem-se conhecer as principais 

estratégias de reconfiguração utilizadas. Na seção 4.3, propõe-se uma nova estratégia 
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composta por uma planta PV principal e uma planta auxiliar conectada a um conversor que 

minimiza as perdas por sombreamento entre módulos PV. Em seguida são apresentados 

alguns exemplos de sombreamento para comparar a nova estratégia de reconfiguração com 

algumas estratégias da literatura descritas no capítulo 2. 

Por fim, na última etapa é descrita a implementação dos circuitos elétricos e 

eletrônicos utilizados, além do software para identificação e reconfiguração dos módulos 

sombreados. O circuito utilizado para a reconfiguração, cujos detalhes são apresentados na 

seção 4.4, é composto por microcontrolador, relés e sensores de tensão e de corrente. Por sua 

vez, o software utilizado identifica e envia para a planta auxiliar os módulos pertencentes às 

linhas que possuem pelo menos um módulo sombreado. 

A planta principal da nova estratégia de reconfiguração é composta somente por 

módulos com o nível de sombreamento predominante. Os demais módulos são enviados para 

a planta auxiliar que é constituída por módulos PV em diferentes níveis de radiação solar, 

conectadas em uma topologia TCT assimétrica. Os módulos PV são agrupados na planta 

secundária de tal forma que a soma das radiações em cada conjunto-paralelo deve ser igual ou 

a mais próxima possível, visando gerar a mesma corrente de saída de tal forma a minimizar os 

efeitos do sombreamento quando estes conjuntos são conectados em série. 

 

4.2 MAPEAMENTO DAS RECONFIGURAÇÕES FOTOVOLTAICAS 

 

Esta seção tem como objetivo descrever as possibilidades de sombreamento, de 

reconfiguração e quantidade mínima de chaves necessárias desconsiderando as perdas nas 

chaves e nos conversores. O mapeamento busca identificar e quantificar as configurações de 

forma generalizada, ou seja, não se restringe às topologias simétricas apresentadas no capítulo 

3 e às outras configurações encontradas na literatura. 

 

4.2.1 Possibilidades de sombreamento 

 

Como visto no capítulo 3, quando há sombreamento em um conjunto-série PV, a 

potência gerada é reduzida, uma vez que a corrente de saída, em regiões da curva V-I 

próximas a corrente de curto-circuito, limita-se a foto-corrente dos painéis sombreados. Para 

reduzir este problema, utilizam-se diodos em antiparalelo com cada módulo. Entretanto, 

surgem pontos de máxima potência locais, reduzindo a eficácia dos algoritmos de MPPT. 
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Dependendo da posição do módulo PV em uma planta SP ou TCT, as perdas por 

sombreamento podem ser bastante diferentes. 

Visando identificar as perdas por sombreamento, foram feitas simulações no PSIM 

considerando o circuito equivalente de cinco parâmetros do módulo PV. Detalhes sobre o 

modelo de painel PV utilizado nesta e em todas as outras simulações no PSIM são descritos 

no Apêndice A. A Figura 4.1 mostra um exemplo de planta PV-SP 6 x 4 composta por 4 

conjuntos-série, onde cada conjunto possui 6 painéis PV sob radiação de 1000 W/m². Cada 

painel é conectado a um diodo em antiparalelo. As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam 

respectivamente as simulações das curvas I-V e P-V obtidas com o software PSIM para dois 

casos de sombreamento, onde o número de módulos sombreados é idêntico, modificando 

apenas a posição dos módulos sombreados. A radiação dos módulos sombreados é de 100 

W/m². Os casos descritos são os seguintes: 

1) 1 módulo PV sombreado pertencente ao conjunto-série 2, 2 módulos sombreados 

pertencentes ao conjunto 3 e 3 módulos sombreados pertencentes ao conjunto 4; 

2) 6 módulos PV sombreados pertencentes ao conjunto-série 4. 

 

Figura 4.1 - Planta PV-SP 6 x 4 

 

 

Fonte: Autor 

 

Percebe-se a partir da Figura 4.1 que apenas um nível diferente de sombreamento 

produz vários pontos de inflexões. Estes pontos são resultados da mudança do fluxo de 

corrente dos diodos para módulos sombreados. Como consequência, ocorrem pontos de 
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máxima potência locais ao longo da curva I-V, conforme o caso 1 ilustrado na Figura 4.2. 

Exceto quando há sombreamento em todos ou em nenhum módulo PV de um conjunto-série, 

como na Figura 4.3, além de haver pontos de inflexão, a potência máxima gerada é algo em 

torno de 30 % menor. Esta diferença pode ser ainda maior, dependendo da quantidade de 

módulos PV conectados em série em diferentes conjuntos-série em diferentes níveis de 

radiação solar. 

 

Figura 4.2 - Curvas I-V da planta PV-SP para os casos 1 e 2 

 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 4.3 - Curvas P-V da planta PV-SP para os casos 1 e 2 

 

 

Fonte: Autor 

 

Se um único nível diferente de radiação resulta em várias possibilidades de 

sombreamento, vários níveis diferentes de radiação podem resultar em infinitas possibilidades 

de sombreamento. Então, para se montar um quadro de possibilidades de sombreamento, é 

necessário dividir as radiações em níveis discretos, de tal forma que as radiações pertencentes 
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a níveis diferentes resultem em pontos de máxima potência locais. Porém, radiações 

pertencentes ao mesmo nível não podem apresentar estes pontos. Simulações feitas com o 

PSIM, disponibilizadas na Tabela 4.2, mostram que a diferença máxima de radiação entre 

cada nível sem que haja máximos locais é de no mínimo 6,57 %, quando as radiações 

máximas variam entre 100 e 1300 W/m². Considerando uma margem de segurança, adotou-se 

uma largura de faixa de 6,25% para cada nível. Por exemplo, se a máxima radiação incidente 

em uma planta for de 1000 W/m², a diferença entre cada nível de radiação é de 62,5 W/m². 

Uma conclusão importante acerca da tabela 4.1 é que, independentemente da radiação 

máxima de uma planta PV, pode-se dividir esta e outras radiações dos módulos sombreados 

em 16 níveis de radiação. Como consequência disto, apresenta-se na tabela 4.2 os 16 níveis de 

sombreamento, cujos valores são apresentados em por unidade (p.u.) entre 0 e 1. Quanto 

maiores estes valores, maior o sombreamento de um módulo PV. Neste caso, mesmo quando 

a diferença de radiação é pequena, pode haver pontos locais de máxima potência, porém isto 

pode ser evitado conectando estes módulos em paralelo com outros módulos com nível de 

sombreamento menor. Em relação ao nível de sombreamento 15 há dois valores em p.u, pois 

só ocorre o caso de sombreamento total quando o valor for igual a 1. Recomenda-se neste 

caso a exclusão destes módulos da planta PV, uma vez que podem estar apresentando 

problemas de funcionamento, restringindo a potência de outros painéis PV. 

 

Tabela 4.1 - Diferença máxima entre radiações sem que haja máximas potências locais 

 

Radiação Máxima (W/m²) Radiação Mínima (W/m²) Diferença percentual (%) 

1300 1210,9 -6,85 

1200 1118,6 -6,78 

1100 1026,2 -6,71 

1000 933,4 -6,66 

900 840,5 -6,61 

800 747,3 -6,59 

700 654 -6,57 

600 560,5 -6,58 

500 466,8 -6,64 

400 373 -6,75 

300 279,1 -6,97 

200 185,1 -7,45 

100 88 -12,0 

Fonte: Autor 
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Estabelecidos os níveis de sombreamento, resta saber quais são as possibilidades de 

sombreamento de uma planta PV. Primeiramente deve-se identificar o número n de módulos 

PV e aplicar (4.1) tal como fornecida por Vicente, Pimenta e Ribeiro (2015). 

 

(4.1) 

 

Observa-se que (4.1) determina o número de possibilidades para os estados 

sombreados ou não sombreados, mais acima foram estabelecidos 16 níveis, ou seja, é 

necessária uma equação que faça o mapeamento para vários níveis. Generalizando (4.1), o 

número de possibilidades para ks níveis de sombreamento em n módulos PV é obtido por: 

 

(4.2) 

 

Tabela 4.2 - Níveis discretos de sombreamento com base na maior radiação incidente 

 

Nível de sombreamento Valores (p.u.) 

0 0 

1 0,0625 

2 0,125 

3 0,1875 

4 0,25 

5 0,3125 

6 0,375 

7 0,4375 

8 0,5 

9 0,5625 

10 0,625 

11 0,6875 

12 0,75 

13 0,8125 

14 0,875 

15 0,9375 e 1 

Fonte: Autor 

 

Por exemplo, se uma planta PV possui 12 painéis PV, com 16 níveis de 

sombreamento, há aproximadamente 2,8 x 10
14

 possibilidades de sombreamento. Isto 

significa muitas possibilidades, dificultando a reconfiguração da planta. Entretanto, caso seja 

adotada a topologia SP ou TCT, há várias possibilidades que resultam na mesma geração de 

n

PS 2

n

sP kS 
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potência. Portanto o número de possibilidades de sombreamento de interesse é bem menor 

comparado a (4.2). 

 

4.2.2 Possibilidades de configurações 

 

As possibilidades de configurações se referem às formas pelas quais os módulos PV 

podem ser agrupados independentemente dos níveis de sombreamento, dependendo somente 

da quantidade de módulos e da existência ou não de conjuntos fixos. Como um dos objetivos 

desta tese é reduzir ao máximo possível os efeitos causados pelo sombreamento, adotam-se 

apenas configurações sem uso de conjuntos fixos. 

Supõe-se uma planta com n módulos PV conectada a um único conversor, cujas linhas 

são conectadas entre si. As possibilidades de configurações resultam na combinação das 

posições de cada módulo da planta e a forma como esses são conectados. A Figura 4.4 mostra 

todas as posições que cada módulo PV pode adotar dentro da planta PV com n módulos. Na 

primeira linha, o primeiro módulo pode ser posicionado entre a primeira e a n-ésima coluna. 

Na segunda linha, este módulo pode se posicionar entre a primeira e a coluna correspondente 

a divisão inteira de n por 2, por exemplo, se o número de módulos n for igual a 5, na segunda 

linha há 2 colunas, desconsiderando o resto da divisão. Após segue-se este procedimento da 

segunda linha até a última linha correspondente a n-ésima linha. Por sua vez, para o segundo 

módulo, o conjunto de possibilidades é igual a do primeiro módulo menos 1 e assim 

sucessivamente até que o último módulo possa se posicionar na quantidade de posições 

equivalentes ao primeiro módulo menos n. Assim, o número de possibilidades de 

posicionamento total dos módulos é igual a: 

 

(4.3) 

 

A equação (4.3) representa um conjunto muito grande de possibilidades de 

configurações da planta PV. Por exemplo, se uma planta possui 12 módulos PV, existem 

aproximadamente 1 x 10
40

 possibilidades de configurações. Além disso, caso se utilize m 

conversores de potência, onde m ≤ n, deve-se fazer o somatório destas configurações. 

Considerando que cada posição possui um terminal positivo e um negativo, sabe-se que a 

primeira linha é ligada a um dos conversores e a última linha é ligada ao ponto terra da planta 

PV. Assim, (4.3) passa a ser igual a: 

 

  !
1









 



n

i
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(4.4) 

 

 

Figura 4.4 - Posições disponíveis para uma planta composta por n módulos PV 

 

 

Fonte: Autor 

 

Analisando (4.4), a reconfiguração dos painéis é praticamente inviável. Porém, 

diversos métodos, cujos detalhes são apresentados na seção 4.3, se utilizam de parte deste 

conjunto para reconfigurar os módulos PV sombreados reduzindo essas possibilidades. 

 

4.2.3 Quantidade de chaves 

 

Dentre os itens que integram o mapeamento das reconfigurações fotovoltaicas, a 

quantidade mínima de chaves necessárias para realizar as reconfigurações das conexões entre 

os painéis é fundamental para determinar a viabilidade técnica e econômica de um método de 

reconfiguração. Considerando as posições da Figura 4.4 como um conjunto com dois 

terminais sendo um positivo e outro negativo, estes podem ser conectados aos terminais de 

um módulo PV, a um conversor de potência (no caso de pontos da primeira linha) ou a outros 

pontos adjacentes. Por exemplo, o ponto (2;2) pode ser conectado a um dos terminais de 

qualquer módulo PV e aos pontos (1;2), (3;2), (2;1) e (2;3), enquanto que o ponto (1;2) 

conecta-se a um dos conversores, aos pontos (1;1) e (1;3) e, ao terminal positivo de um 

módulo PV ou ao ponto (2;2). 

Em relação aos conversores, cada um destes necessita de n chaves para conectar a 

qualquer um dos n módulos e ao ponto terra da planta que pode ser o terminal inferior de uma 

(1;1) (1;2) (1;n÷2) (1;n) 

(2;1) (2;2) (2;n÷2) 

(n-1;1) 

(n;1) 
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das linhas. Neste caso, os m conversores precisam de m x n chaves, quando m for maior que 1. 

Caso, m for igual a 1, não há necessidade de chaves para conectar o conversor às posições da 

primeira linha, nem para fazer conexão entre estas. 

Para conectar um módulo PV a qualquer uma das posições, necessitam-se duas chaves 

que se ligam nos terminais superior e inferior das posições. Desta forma, na primeira linha 

contam-se os terminais superior e inferior para conexão dos módulos, enquanto que nas 

demais linhas contam-se somente os terminais inferiores. 

Em relação às posições, o terminal inferior de uma determinada posição coincide com 

o terminal superior da posição pertencente à linha seguinte. Assim, entre as posições, contam-

se apenas as chaves conectadas aos terminais superiores das posições, pois os terminais 

inferiores de uma posição, cujo valor é maior que a metade da linha, não necessitam de 

chaves. Além disso, para cada linha deve-se contar somente o número de chaves entre 

posições laterais adjacentes. Então, o número de chaves necessárias, para uma planta com n 

módulos PV e m conversores, onde m ≤ n, é igual a: 

 

se m = 1    (4.5) 

 

se m > 1   (4.6) 

 

Por exemplo, se uma planta é composta por 12 painéis PV e um conversor, necessita-

se de pelo menos 566 chaves. Caso sejam incluídos 4 conversores, o número mínimo de 

chaves salta para 921. Isso significa que, embora esta planta PV reconfigurável possa 

posicionar os módulos em qualquer posição, seu uso na prática é inviável, pois seriam 

necessárias muitas chaves. Mesmo que a planta PV fosse composta por 6 painéis, seriam 

necessárias 122 chaves. 

A primeira medida para reduzir a quantidade de chaves é eliminar chaves que ligam os 

terminais positivos dos módulos aos terminais superiores das posições da primeira linha (1;1), 

(1;2), ..., e (1;n). Em seguida, conectar os terminais positivos destes módulos diretamente aos 

conversores e os terminais negativos aos terminais inferiores das posições da primeira linha. 

Outra medida é eliminar outras chaves redundantes como as do terminal inferior da 

posição da última linha que liga ao terminal negativo dos conversores. Além disso, pode-se 

ainda reduzir chaves entre terminais inferiores de posições laterais adjacentes quando estas 

ocuparem posições dentro da linha que ultrapassem a última posição da linha seguinte. Por 

exemplo, se em uma planta PV existe a posição (2;3), mas a posição (3;3) não, então não há 
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necessidade de se usar chave entre as posições (2;2) e (2;3), além do terminal inferior desta 

posição poder ser conectada diretamente aos terminais negativos dos conversores. 

Portanto, existem várias formas de executar a reconfiguração de módulos PV com 

quantidades reduzidas de chaves. Na seção seguinte são apresentadas algumas estratégias de 

reconfiguração utilizadas e a nova estratégia que é comparada com as demais. 

 

4.3 PROPOSTA DE RECONFIGURAÇÃO 

 

Nesta seção, apresenta-se uma proposta de reconfiguração destacando as principais 

vantagens em relação às demais estratégias encontradas na literatura. Conforme descrito na 

seção 4.2, a reconfiguração de plantas PV pode ser bastante complexa, pois existem várias 

possibilidades de sombreamento, de configurações e de chaves. Neste caso, devem-se utilizar 

vários artifícios para reduzir especialmente a quantidade de chaves, sem que haja redução de 

ganho de rendimento da planta PV para os mais variados casos de sombreamento. 

Em relação a uma estratégia de reconfiguração, é desejável uma série de requisitos 

como: eficácia, versatilidade, simplicidade, além de viabilidade técnica e econômica. 

A eficácia de um método de reconfiguração diz respeito à eliminação total ou parcial 

de pontos de inflexão na curva I-V causados pelo sombreamento dos módulos PV. Se um 

método elimina mais pontos para os mais variados casos de sombreamento, a planta PV se 

torna mais eficiente e o método será mais eficaz. 

A versatilidade de um método se refere às possibilidades de configuração que a planta 

PV pode assumir a partir de um método de reconfiguração. Embora a versatilidade tenha um 

significado diferente de eficácia na maioria dos casos, quanto mais versátil for o método, mais 

eficaz este tende a ser. Isto se deve a maiores possibilidades de se formar diferentes 

topologias que resultam em maiores as chances de eliminar os efeitos causados pelo 

sombreamento parcial. 

A simplicidade se refere à forma de como o método de reconfiguração é 

implementado, incluindo as etapas de detecção de sombreamento e de reagrupamento dos 

módulos PV, além de outros fatores como a quantidade de chaves. 

A viabilidade técnica é utilizada para verificar se o projeto proposto pode ser 

implantado na prática ou não. Por exemplo, o dimensionamento dos conversores e das chaves 

deve respeitar os requisitos de corrente e tensão da planta PV. 

Em relação à viabilidade econômica, em uma planta com n módulos, deve-se 

considerar se é melhor adotar uma estratégia de reconfiguração ou utilizar uma topologia 
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padrão. Principalmente em plantas maiores, as estratégias de reconfiguração conhecidas 

necessitam de uma quantidade tão grande de chaves que compensa mais comprar alguns 

módulos PV a mais do que comprar todos os componentes necessários para reconfigurar a 

planta PV. 

As estratégias de reconfiguração conhecidas são feitas a partir de plantas PV TCT e SP 

ou de plantas com arquitetura string. Em alguns casos, a reconfiguração pode ser parcial ou 

utilizar mais de um conversor. 

Esta seção descreve a nova estratégia de reconfiguração obtida pelo mapeamento 

apresentado na seção 4.2 e de combinações das melhores características das estratégias de 

reconfiguração apresentadas a seguir. A implantação desta nova estratégia, incluindo a 

descrição do algoritmo utilizado é apresentada no capítulo 6. Para validar esta estratégia, são 

apresentadas algumas simulações destacando suas vantagens e desvantagens em relação às 

demais estratégias encontradas na literatura no que se refere aos requisitos apresentados 

acima. Estas simulações consideram as possibilidades de sombreamento que resultam em 

mais perdas. As comparações apresentadas nesta seção se justificam, pois no capítulo 5 são 

apresentados alguns casos nos quais os módulos PV apresentam rendimento reduzido devido 

aos efeitos da temperatura, especialmente quando há diferença térmica entre estes módulos. 

 

4.3.1 Nova estratégia de reconfiguração 

 

No capítulo 2 foram descritos brevemente algumas das várias estratégias de 

reconfiguração de interconexões para reduzir os efeitos causados pelo sombreamento de 

módulos PV. Verificou-se que nenhum destes elimina completamente estes efeitos e a maioria 

necessita de várias chaves. A única exceção foi o trabalho desenvolvido por Storey, Wilson e 

Bagnal (2014). Porém, dependendo dos níveis de sombreamento, são necessários vários 

conversores para eliminar os efeitos do sombreamento, além de muitas chaves. 

Mesclando algumas das características das estratégias encontradas na literatura e o 

mapeamento apresentado na seção 4.2, propõe-se nesta tese uma nova estratégia capaz de 

eliminar os efeitos do sombreamento para quase todos os casos. A sua execução é feita 

mantendo uma parte da arquitetura PV composta por uma planta PV TCT principal formada 

apenas por módulos PV não sombreados que por sua vez podem ser conectados a um inversor 

ou a um conversor CC-CC. A outra parte da arquitetura é composta por módulos PV 

sombreados e módulos que não possam ser incluídos na planta TCT formando uma estrutura 

idêntica a descrita por Romano et al. (2013). 
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A Figura 4.5 ilustra o esquema de chaveamento desta nova estratégia de 

reconfiguração incluindo as plantas principal e secundária. Na planta principal, são 

necessárias m1(2n1 + 1) chaves. Na planta secundária, o número de chaves independe do 

número de colunas n2 e pode ser obtido contando duas chaves que ligam o conversor CC-CC 

ao inversor, somando a equação (2.1) apresentada no Capítulo 2, além de subtrair algumas 

chaves considerando que o primeiro módulo PV ocupa somente a primeira linha, o segundo 

módulo ocupa a primeira ou segunda linha e assim sucessivamente até que o (m2-1)-ésimo 

módulo ocupa todas as linhas menos a última da planta secundária. Considerando o esquema 

de chaveamento da Figura 4.5, o número mínimo de chaves necessário é igual a: 

 

(4.7) 

 

onde 

m1 é o número de linhas da planta principal; 

n1 é o número de colunas da planta principal; 

m2 é o número de linhas da planta auxiliar. 

 

À primeira vista, parece que o chaveamento incluindo as plantas principal e secundária 

resulta em muitas chaves, mas à medida que a corrente e a quantidade de módulos 

sombreados são reduzidas, o número de linhas da planta auxiliar pode ser reduzido 

consideravelmente. Para reduzir a possibilidade de vários módulos PV serem conectados na 

planta secundária, recomenda-se que m1 > 2n1 na planta principal. Isto garante que menos da 

metade dos módulos sejam enviados para a planta secundária em quase todos os casos, exceto 

quando há vários módulos sombreados com vários níveis de sombreamento. Com menos 

módulos direcionados para a planta secundária, menos linhas são necessárias nesta planta, 

reduzindo o número de chaves. Em plantas de pequeno e médio porte, a planta PV secundária 

pode ser composta por 1 a 3 linhas. Caso o número de módulos sombreados for elevado, 

pode-se ainda identificar o nível de sombreamento predominante, alocar estes módulos na 

planta principal e alocar o restante na planta auxiliar. Maiores detalhes sobre a forma como é 

feita a identificação dos níveis de sombreamento de cada módulo e o algoritmo de 

reconfiguração são apresentados na seção 4.4. 
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Figura 4.5 - Arquitetura e esquema de chaveamento da nova estratégia de reconfiguração 

 

 

Fonte: Autor 

 

4.3.2 Comparação entre a nova estratégia de reconfiguração proposta e outras 

estratégias encontradas na literatura 

 

Esta subseção apresenta algumas comparações entre a nova estratégia de 

reconfiguração proposta nesta tese e as demais estratégias de reconfiguração descritas no 

capítulo 2. A tabela 4.3 apresenta a quantidade mínima de chaves necessárias de cada 

estratégia de reconfiguração, considerando 6, 12, 18 e 24 módulos. Algumas destas estratégias 

utilizam chaves com múltiplas saídas ou com 2 polos os quais são conectados às duas 

extremidades de cada módulo PV. Então, para se que seja possível a comparação entre estas 

estratégias, considerou-se a quantidade equivalente de chaves simples para todas as 

estratégias analisadas. Observa-se que para a estratégia da estrutura elástica, o número de 

chaves independe das dimensões da planta. Já para o caso da nova estratégia proposta nesta 
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tese, as dimensões se referem ao número de linhas e de colunas da planta PV principal e ao 

número de linhas da planta secundária. 

Para um menor número de módulos PV, os dados apresentados na tabela 4.3 mostram 

que a nova estratégia de reconfiguração apresenta menos chaves em relação às demais. A 

única exceção é a estratégia dos bancos ajustáveis que apresenta menos chaves, mas efetua 

uma reconfiguração parcial dos módulos, ou seja, apenas alguns módulos podem ser 

reconfigurados. À medida que o número de módulos aumenta, o número de chaves é bem 

menor quando comparado com a estratégia de equalização de radiação que é a que mais reduz 

os efeitos do sombreamento, porém é maior que o número de chaves da estratégia da estrutura 

PV elástica, umas vez a relação entre número de módulos e número de chaves é fixa conforme 

a equação (2.3) apresentada no capítulo 2. Observa-se ainda que os números apresentados 

nesta tabela são maiores que os implantados na prática conforme apresentado na seção 4.4, 

uma vez que são utilizadas chaves duplas onde cada saída é direcionada para cada planta PV. 

 

Tabela 4.3 - Comparação do número mínimo necessário de chaves entre as estratégias de 

reconfiguração de módulos PV 

 

Estratégia de 

reconfiguração 

Número de 

módulos PV 

Dimensões da(s) 

planta(s) PV 

Número mínimo 

de chaves 

Bancos ajustáveis (Nguyen 

e Lehman, 2008) 

6 3 x (1+1
2
) 18 

12 4 x (2+1
*3

) 32 

18 6 x (2+1
*4

) 72 

24 6 x (3+1
*4

) 72 

Equalização de radiação 

(Romano et al., 2013) 

6 3 x 2 39 

12 4 x 3 100 

18 6 x 3 222 

24 6 x 4 294 

Estrutura PV elástica 

(Alahmad et al., 2012) 

6 independe 40 

12 independe 76 

18 independe 112 

24 independe 148 

Nova estratégia de 

reconfiguração 

6 3 x 2 e 1 linha 27 

12 6 x 2 e 2 linhas 77 

18 6 x 3 e 3 linhas 146 

24 8 x 3 e 3 linhas 196 

Fonte: Autor 

                                                 
*

2
 Número de colunas compostos por 3 módulos PV ajustáveis. 

*
3
 Número de colunas compostos por 4 módulos PV ajustáveis. 

*
4
 Número de colunas compostos por 6 módulos PV ajustáveis. 
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A tabela 4.4 apresenta os resultados da simulação comparando o MPP da máxima 

geração fotovoltaica, a nova estratégia de reconfiguração e cada uma das estratégias em STC, 

desconsiderando perdas no conversor. Nesta tabela, o item “máxima geração fotovoltaica” 

localizado na coluna das estratégias de reconfiguração indica a soma dos MPP de cada 

módulo, ou seja, a máxima potência teórica que a planta PV pode gerar sob sombreamento,. 

Considera-se nestas simulações a condição de sombreamento dos módulos PV que resulte em 

mais perdas. Os dados foram obtidos no PSIM de 12 módulos PV em 3 casos, cujos níveis de 

sombreamento apresentados abaixo estão descritos na tabela 4.2: 

 

1) um módulo PV com nível de sombreamento 11; 

2) um módulo PV com nível de sombreamento 11, dois módulos PV com nível de 

sombreamento 8 e dois módulos com nível de sombreamento 4. 

3) um módulo com nível de sombreamento 11, dois módulos com nível de 

sombreamento 8, dois módulos com nível de sombreamento 4 e dois módulos com nível de 

sombreamento dois. 

 

Tabela 4.4 - Simulações no PSIM comparando o MPP de plantas PV utilizando estratégias de 

reconfiguração para os casos 1, 2 e 3 

 

Estratégia de reconfiguração 
Dimensões 

da(s) planta(s) 

MPP (W) 

caso 1 

MPP (W) 

caso 2 

MPP (W) 

caso 3 

Máxima geração fotovoltaica 

sem perdas por sombreamento 
- 2.874 2.490 2.424 

Bancos ajustáveis (Nguyen e 

Lehman, 2008) 
4 x (2+1) 2.578 2.220 2.095 

Equalização de radiação 

assimétrica (Romano et al., 

2013) 

4 x 3 2.704 2.489 2.403 

Estrutura PV elástica 

(Alahmad et al., 2012) 
independe 2.800 1.782 1.273 

Nova estratégia de 

reconfiguração 
6 x 2 e 2 linhas 2.874 2.472 2.423 

Fonte: Autor 

 

Conforme as tabelas 4.3 e 4.4, a nova estratégia de reconfiguração é a mais 

recomendada se o interesse for eliminar as perdas por sombreamento ao máximo possível. Os 
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resultados das simulações apresentados tabela 4.4 mostram que a nova estratégia de 

reconfiguração é a que mais reduz as perdas por sombreamento na maioria dos casos.  

A figura 4.6 mostra os resultados das simulações de curvas P-V para os 3 casos 

apresentados na tabela 4.4, levando em conta as melhores configurações para a nova 

estratégia de reconfiguração. As curvas azul e vermelha representam a potência em função da 

tensão das plantas principal e auxiliar, respectivamente. O MPP da planta PV apresentado na 

tabela 4.4 é obtido somando o MPP das plantas principal e auxiliar. Deve-se destacar que nos 

3 casos não houve pontos de máxima potência local devido a equalização de radiação, mesmo 

no segundo caso que houve uma diferença maior da soma das radiações de cada linha. No 

primeiro caso, necessitou-se de apenas uma linha na planta secundária, enquanto que nos 

outros dois casos foram necessárias duas linhas. Embora no terceiro caso tenham sido 

utilizados 8 módulos PV agrupados em apenas duas linhas, a corrente de curto-circuito gerada 

foi de apenas 24,8 A devido aos módulos PV sombreados. 

 

Figura 4.6 - Curvas P-V da planta PV utilizando a nova estratégia de reconfiguração 

 

(a) Caso 1 

 

(b) Caso 2 
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(c) Caso 3 

 

Fonte: Autor 

 

De acordo com os resultados apresentados acima, o chaveamento incluindo as plantas 

principal e auxiliar desta nova estratégia minimiza pontos de máxima potência locais de tal 

forma que evita a necessidade de elaboração de softwares de MPPT mais complexos e reduz 

custos de aquisição de controladores mais robustos. Entretanto, assim como ocorre nas demais 

estratégias, em alguns casos pode haver pontos de máximas locais quando o sombreamento 

atinge apenas uma porção da superfície dos módulos ou quando não é possível equalizar a 

soma das radiações dos módulos PV reconfigurados, especialmente quando a diferença de 

radiação é maior que 10%. 

 

4.4 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECONFIGURAÇÃO 

 

Esta seção descreve a implantação prática do conjunto utilizado para a reconfiguração 

dos módulos PV nos experimentos apresentados no Capítulo 6. O conjunto, cujo diagrama de 

blocos é ilustrado na figura 4.7, é constituído pelos seguintes equipamentos: 

1) 3 painéis fotovoltaicos modelo Siemens Procharger4JF, onde cada painel pode ser 

configurado como dois módulos em série ou paralelo, isto é, foram utilizados 6 módulos nos 

experimentos na configuração TCT 3x2; 

2) 2 conversores Buck CC/CC, cujos detalhes são apresentados no Apêndice C, para 

obter o MPPT da planta PV; 

3) 1 microcontrolador Arduino Due que controla o MPPT da planta PV e todo o 

algoritmo da reconfiguração dos módulos; 
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4) aquisição de dados (DAQ) onde todos os dados (tensão, corrente, temperatura e 

ciclo de trabalho PWM) são armazenados no computador; 

5) 4 módulos relé NC (10 A, 30 VDC e 0-5 VDC) com 8 relés cada. Nos 

experimentos, 29 relés foram usados para a reconfiguração da planta fotovoltaica; 

6) 2 sensores de tensão DC (entrada: 0-30 VDC; saída: 0-3,3 VDC); 

7) 6 sensores de corrente (entrada: 0-20 A; saída: 0-5 V); 

8) 11 conversores de nível lógicos bidirecionais (5-3,3 VDC). 

 

Para a definição da estratégia de conexões, o microcontrolador lê a tensão e a corrente 

das plantas PV principal e auxiliar. Então, a potência do arranjo fotovoltaico é obtida e 

comparada com o valor anterior e o ciclo de trabalho do PWM é ajustado como ilustrado na 

Figura 4.7. O algoritmo usado para obter o MPP da planta PV foi o passo dividido devido a 

sua melhor precisão e velocidade rápida. A comunicação entre o microcontrolador e o 

computador é feita por conexão USB através do software Excel incluindo um software de 

interface entre o computador e o microcontrolador chamado PLX-DAQ. Os conversores de 

nível lógicos são utilizados para converter a tensão do microcontrolador de 3,3 V em 5 V para 

comunicação com os relés e sensores de corrente. 

 

Figura 4.7 - Diagrama de blocos do sistema de reconfiguração fotovoltaico 

 

 

Fonte: Autor 
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Diferentemente do sistema proposto na seção 4.3, o conjunto implantado para a 

reconfiguração utiliza dois conversores Buck CC/CC, cujas saídas são conectadas a cargas 

resistivas de 0,5 Ω. Entretanto, isto não resulta em nenhuma modificação quanto à 

reconfiguração dos módulos, uma vez que este conjunto também é composto por uma planta 

principal e outra auxiliar onde são conectados os módulos sombreados. 

 

4.4.1 Descrição da arquitetura fotovoltaica adaptável 

 

Devido ao modelo do módulo relé utilizado, algumas modificações foram feitas na 

estrutura da arquitetura implantada para o chaveamento dos módulos PV adaptáveis 

apresentada acima na figura 4.5. Observa-se que neste conjunto há dois conversores CC/CC, 

conforme discutido no início desta seção. Em relação às tensões de saída dos conversores, 

Vmain e Vaux representam respectivamente as tensões da planta principal e da auxiliar. Além 

disso, as chaves simples foram substituídas por chaves com saídas duplas, o que ajudou a 

reduzir significativamente o número de chaves. A arquitetura da planta PV 3x2 utilizada com 

o esquema de chaveamento está ilustrada na figura 4.8, onde se verifica o conjunto é 

composto por 22 chaves duplas e 4 chaves simples. Neste caso, com o uso de chaves duplas e 

considerando que o número máximo de linhas projetado da planta auxiliar é igual a 2, o 

número mínimo necessário de chaves passa a ser determinado por: 

 

   14 1 2 1SW PV SPDB
N N m               (4.8) 

 

onde: 

NPV: número de módulos PV; 

m1: número de linhas na planta PV principal; 

DB: subscrito para chaves com saída dupla; 

SP: subscrito para chaves com saída simples. 

 

Caso haja necessidade de se utilizar um número máximo de linhas da planta 

secundária maior que 2, o número de linhas mínimo de chaves necessárias passa a ser igual a: 

 

    2 1 22 2 1 1 1SW PV PV SPDB
N N N m m m               

 (4.9) 
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onde m2 é número de linhas na planta PV auxiliar. 

 

Na arquitetura ilustrada na figura 4.8, as chaves duplas na parte inferior servem para 

direcionar os módulos ou para a planta principal ou para a planta auxiliar, enquanto que as 

chaves duplas mais acima direcionam os módulos da planta auxiliar para a primeira ou para a 

segunda linha. As chaves simples servem para curto-circuitar cada uma das linhas das plantas 

principal e auxiliar, exceto a primeira linha da planta auxiliar. Detalhes sobre a função destas 

chaves são apresentados a seguir na subseção 4.4.2, onde é descrito o algoritmo utilizado para 

a reconfiguração dos módulos. 

 

Figura 4.8 - Arquitetura implementada para a reconfiguração dos módulos PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

A implantação da planta auxiliar com duas linhas em vez de uma linha conforme 

ilustrado na figura 4.8 se deve ao fato de que os relés utilizados possuem saídas de duas vias e 

ao seu baixo custo. No total o sistema de reconfiguração implantado utiliza 27 chaves. Outra 

razão para a implantação da planta auxiliar com duas linhas é a redução das perdas por 

condução, uma vez que a corrente do conjunto com menos módulos em paralelo é menor. 
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4.4.2 Algoritmo da planta PV adaptável 

 

Esta subseção apresenta o algoritmo de controle implantado para a reconfiguração da 

planta PV que é composto das três etapas seguintes: monitoramento da planta PV, 

identificação dos módulos sombreados e reconfiguração de interconexões. A figura 4.9 mostra 

o fluxograma do algoritmo proposto. Além da reconfiguração dos módulos PV, este algoritmo 

visa à comparação entre a planta PV adaptável que utiliza a estratégia implantada de 

reconfiguração e a planta PV na topologia TCT padrão. A seguir são apresentados mais 

detalhes sobre como este algoritmo controla a reconfiguração dos módulos PV. 

 

Figura 4.9 - Fluxograma do algoritmo utilizado para a reconfiguração dos módulos PV 

 

 

Fonte: Autor 
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4.4.2.1 Monitor da planta fotovoltaica 

 

As perdas do painel fotovoltaico podem ocorrer devido à sombra parcial causada por 

nuvens, aves entre outras conforme discutido na seção 3.4. Considerando que o painel PV está 

no ponto de potência máxima (MPP), leituras sucessivas da potência do módulo PV são feitas 

para identificar qualquer alteração nas condições de operação a cada 20 segundos. Nesta 

condição, a planta PV permanece na mesma configuração até que haja alguma alteração nas 

condições de sombreamento. Como ilustrado na Figura 4.9, se o MPP medido for maior ou 

menor que 5% que a medição anterior do MPP, o algoritmo executará a identificação de 

sombreamento. 

 

4.4.2.2 Identificação do sombreamento 

 

A planta PV é configurada em uma topologia TCT padrão para identificar o 

sombreamento fotovoltaico em cada módulo, ou seja, todos os módulos estão conectados na 

planta PV principal. Segundo Villalva, Gazoli e Ruppert Filho (2009), Rekioua e Matagne 

(2012) e Farret e Simões (2006), a corrente de curto-circuito é aproximadamente igual à foto-

corrente que pode ser obtida pela equação (3.4). 

Considerando que a estratégia de reconfiguração proposta é aplicada a painéis 

fotovoltaicos de silício mono-cristalino, o coeficiente térmico α é pequeno o suficiente para 

ser desprezado. Neste caso, a foto-corrente e, consequentemente, a corrente de curto-circuito é 

aproximadamente proporcional à radiação incidente, como segue: 

 

pho

sc pho

o o

IG
I I G kG

G G
              (4.10) 

 

Assim, o algoritmo proposto lê a corrente de curto-circuito de cada linha do gerador 

fotovoltaico para estimar a radiação incidente nos módulos. Se a corrente medida em uma ou 

mais linhas for menor, o algoritmo mede a corrente de cada módulo dessas linhas. A medida 

da corrente em cada linha em vez de em cada módulo fotovoltaico aumenta a velocidade do 

algoritmo, especialmente quando há muitos módulos na matriz. 

Para implantar o esquema de identificação de sombreamento é necessário um sensor 

de corrente por linha na planta PV principal conectado em série com uma chave relé, sendo 

que ambos são conectados em paralelo com cada linha da planta PV principal. Por exemplo, 
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se a corrente na primeira linha for medida, a chave paralela é fechada e as chaves de todos os 

módulos nessa linha também são fechadas. Em seguida, é medida a corrente de curto-circuito 

da linha da planta PV. A corrente de cada módulo PV pode ser medida mantendo as chaves 

conectadas aos seus terminais fechadas e as chaves conectadas a outros módulos abertos. A 

Figura 4.10 (a) mostra a medida de curto-circuito da quarta linha da planta TCT e a Figura 

4.10 (b) apresenta a medida da corrente de curto-circuito do terceiro módulo localizado na 

quarta linha. 

 

Figura 4.10 - Identificação de sombreamento. a) Medida de corrente de curto-circuito na 4ª 

linha; (b) Medição da corrente de curto-circuito do 3º módulo fotovoltaico na 4ª linha. 

 

 

Fonte: Autor 
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4.4.2.3 Reconfiguração das interconexões dos módulos fotovoltaicos 

 

Para a reconfiguração proposta da planta PV principal, são reconfigurados todos os 

módulos PV que pertencem a linhas com módulos sombreados. Conforme ilustrado na Figura 

4.9, a reconfiguração dos módulos segue os seguintes passos: 

1) Identificação do número mínimo de linhas na planta PV auxiliar pela soma da 

radiação dos módulos fotovoltaicos reconfigurados. A soma da radiação não pode exceder 

certo valor previsto no projeto da planta PV para evitar sobrecorrente e perdas de condução. 

2) O algoritmo classifica os módulos de radiação em ordem decrescente. 

3) A melhor configuração é obtida no algoritmo de acordo com o ilustrado na Figura 

4.11, onde PV1 representa o módulo com a maior radiação e módulo PVn no módulo com a 

menor radiação. Os m módulos sob maior radiação são enviados para as m linhas da planta 

auxiliar, sendo o primeiro módulo conectado sempre na primeira linha quando enviado para a 

planta auxiliar. Quando todas as linhas estiverem concluídas, o módulo PVm+1 é conectado à 

linha m, o módulo PVm+2 é conectado à linha m-1 e assim por diante. Esta configuração 

fornece a diferença mínima da soma das radiações dos módulos por linha da planta auxiliar. 

 

Figura 4.11 - Posição dos módulos fotovoltaicos na planta auxiliar após a reconfiguração de 

acordo com o nível de radiação. 

 

 

Fonte: Autor 
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4) Uma vez que a melhor configuração foi identificada conforme disposto na figura 

4.11, os módulos PV são reconectados na planta auxiliar e assim as perdas por sombreamento 

são reduzidas. 

 

4.5 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram descritas as etapas utilizadas para a reconfiguração de uma planta 

PV. Na seção do mapeamento da reconfiguração, observou-se que há várias maneiras para se 

detectar o sombreamento, configurar a planta e quantificar o número de chaves necessárias. 

Caso uma planta PV fosse capaz de se reconfigurar de todas as formas possíveis, o número de 

chaves seria demasiadamente elevado, inviabilizando qualquer projeto. 

Neste capítulo, propôs-se uma nova estratégia de reconfiguração com chaveamento 

incluindo as plantas principal e secundária, seguido pela comparação com algumas estratégias 

de reconfiguração utilizadas na literatura. Em termos de eficácia, esta nova estratégia 

mostrou-se a que mais reduz as perdas por sombreamento, mesmo que seja necessário utilizar 

algumas chaves a mais e um conversor auxiliar quando comparada a estratégias encontradas 

na literatura.  

Os resultados das simulações mostram a importância da pesquisa acerca da 

reconfiguração de módulos PV que ainda é muito insipiente e promissora. A potência gerada 

aumentou entre 10 % e 20 % nos 3 casos simulados no PSIM em comparação com às três 

estratégias da literatura descritas neste capítulo, embora este aumento possa ser ainda maior 

dependendo do tipo de sombreamento. 

A reconfiguração dos módulos PV implantada para esta tese utiliza relés com saídas 

duplas que ao mesmo tempo reduzem os custos e a quantidade mínima de chaves necessárias. 

Por esta razão, adotou-se uma planta auxiliar com 2 linhas que reduz as perdas por condução. 

O algoritmo utilizado identifica os módulos sombreados pela medição da corrente de curto-

circuito, que é proporcional a radiação incidente, em cada linha da planta principal 

configurada na topologia TCT. Uma vez identificados, estes módulos são enviados para a 

planta auxiliar com a técnica de equalização de radiação. 



 

 

 



 

 

5 ARREFECIMENTO GEOTÉRMICO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme discutido nos capítulos anteriores, o rendimento elétrico de painéis PV é 

influenciado por diversos fatores, especialmente pelo sombreamento e pela temperatura. No 

capítulo 3 foram apresentados os efeitos do sombreamento e no capítulo 4 foram discutidas 

algumas estratégias de reconfiguração para reduzir as perdas por sombreamento sem 

considerar os efeitos causados pela temperatura. Além disso, de acordo com diversos autores 

como Tripanagnostopoulos et al. (2002), Farret e Simões (2006), Odeh e Behnia (2009) e 

Bahaidarah et al. (2013), o aumento de temperatura resulta na redução do rendimento elétrico 

de módulos PV, havendo necessidade de se encontrar meios para reduzir a temperatura dos 

painéis. 

No estudo realizado pelo autor desta tese, Fernandes et al. (2014), foi proposto o 

arrefecimento geotérmico de um painel PV. Os resultados mostraram que além do 

aproveitamento térmico com o aquecimento da água, o rendimento elétrico pode ser 

aumentado em mais de 20 % comparado a um módulo PV convencional, dependendo da 

radiação incidente e da temperatura. Após, verificou-se que era necessário estender esta 

pesquisa para mais de um painel PV, especialmente em casos de sombreamento onde pode 

haver uma diferença significativa de temperatura entre os módulos PV com e sem 

sombreamento. 

Portanto, este capítulo visa identificar o ganho de rendimento elétrico de uma planta 

PV pelo arrefecimento geotérmico por circulação de água na parte traseira dos módulos. 

Detalhes sobre a energia geotérmica superficial (EGS) são descritos no Apêndice B. Assim 

como em Fernandes et al. (2014), parte da água aquecida nos módulos pode ser enviada para 

caixas de água para pré-aquecer água para chuveiros elétricos, reduzindo o consumo de 

energia elétrica. Para esclarecer isto, este capítulo divide-se em duas partes: identificação de 

perdas pela não equalização térmica dos módulos PV e descrição do conjunto hidráulico 

utilizado para as trocas de calor. 

Na primeira parte deste capítulo, são apresentados e discutidos os efeitos causados 

pela diferença de temperatura entre módulos PV conectados em série e paralelo. São 

apresentados exemplos com módulos PV sob mesma radiação para demonstrar que uma 

grande variação térmica entre os módulos PV pode resultar em perdas significativas na 

potência da planta PV. Ao final desta parte, apresenta-se um exemplo com módulos usando a 
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nova estratégia de reconfiguração para demonstrar que a equalização térmica resulta em 

ganho significativo de potência e rendimento elétrico. 

Devido à redução da temperatura e da equalização térmica dos módulos PV 

proporcionada pela EGS, na segunda parte deste capítulo, apresenta-se o conjunto térmico-

hidráulico a ser utilizado para as trocas de calor. Este conjunto é constituído por módulos PV, 

reservatórios de água, serpentinas geotérmicas, bomba hidráulica e válvulas solenoide. 

Discute-se ainda o controle proposto para este conjunto que é o controle on-off, onde tanto a 

bomba hidráulica quanto as válvulas solenoides são acionadas dependendo da radiação 

incidente de temperatura dos módulos e da água, além do tipo de operação a ser executada 

conforme descrita na seção 5.3. 

 

5.2 EQUALIZAÇÃO TÉRMICA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

A temperatura exerce grande influência no rendimento elétrico de painéis PV. 

Entretanto, pouco se sabe sobre os efeitos causados pela diferença de temperatura entre 

módulos PV. Nesta tese, estes efeitos são investigados para dois casos de um conjunto de 

painéis PV: módulos PV sob mesma radiação e módulos PV sob diferentes radiações 

reconfigurados com a nova estratégia proposta. 

 

5.2.1 Módulos PV sob mesma radiação 

 

Nesta subseção, os efeitos da temperatura são analisados em um conjunto de módulos 

PV que podem ser conectados tanto em série quanto em paralelo. 

Primeiramente, consideram-se dois painéis PV conectados em série, onde ambos 

operam em radiação e temperaturas diferentes. A tensão da planta PV é obtida somando-se as 

tensões de cada módulo. As perdas são mínimas e ocorrem devido a corrente de curto-circuito 

da planta que fica limitada pela corrente do módulo mais frio pelo mesmo motivo apresentado 

no capítulo 3 para módulos sombreados. Assim, pode-se considerar a temperatura média dos 

módulos PV pertencentes à planta ao se projetar a potência de saída. 

Simulações feitas no PSIM, considerando o circuito equivalente de um módulo 

fotovoltaico descrito no Apêndice A, indicaram perdas inferiores a 0,05 % quando dois 

módulos com temperaturas diferentes são comparados a dois módulos equalizados com a 

temperatura média dos dois primeiros. Nestas simulações foram considerados dois casos: 
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1) dois módulos em série sob radiação de 1000 W/m² e temperaturas de 298 K e 328 K 

e dois módulos em série sob radiação de 1000 W/m², ambos com temperatura de 313 K; 

2) dois módulos em série sob radiação de 1200 W/m² e temperaturas de 298 K e 328 K 

e dois módulos em série sob radiação de 1200 W/m², ambos com temperatura de 313 K. 

Ressalta-se nesta análise que se considera a temperatura média de um módulo PV, pois 

este é uma associação em série de células PV. Quando há hot-spot no módulo PV sombreado, 

considera-se a temperatura média do conjunto-série PV a qual este módulo está conectado. 

No segundo caso, quando dois módulos PV estão sob uma mesma radiação, mas com 

temperaturas diferentes, estão conectados em paralelo, a corrente equivalente é obtida 

somando-se as correntes de cada módulo PV. Para a análise das perdas para este caso, deve-se 

observar a associação em paralelo dos circuitos equivalentes dos módulos PV ilustrados na 

Figura 5.1 (a) e o circuito equivalente em MPP da Figura 5.1 (b). Os sub-índices m da 

corrente e da resistência de carga indicam que a associação paralela dos módulos opera em 

MPP. 

 

Figura 5.1 - Associação em paralelo de dois módulos com temperaturas diferentes 

 

(a) Circuito equivalente 

 

 

 

 

 

 

(b) Circuito equivalente simplificado na região de MPP 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Como as temperaturas dos módulos são diferentes na Figura 5.1 (b), apenas o diodo do 

módulo PV mais quente vai conduzir. Assim, há uma redução do MPP da planta PV de tal 
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forma que este valor é menor comparado ao de uma planta fotovoltaica com dois módulos em 

paralelo equalizados com a temperatura média da planta não equalizada. Conforme as curvas 

potência x tensão (P-V) ilustradas na Figura 5.2, a tensão do MPP da planta PV (vermelho) 

fica distante da tensão do MPP do módulo mais frio (verde) o que explica a redução da 

potência gerada por esta planta quando comparada com a potência da planta fotovoltaica com 

módulos equalizados. Nesta figura, também é ilustrada a curva P-V do módulo fotovoltaico 

mais quente (azul), cujo MPP se aproxima mais do MPP da planta PV. 

 

Figura 5.2 - Curva P-V da associação paralela PV (vermelho), do módulo PV com maior 

temperatura (azul) e do módulo PV com menor temperatura (verde) 

 

 

Fonte: Autor 

 

As Figuras 5.3 (a) e (b) apresentam simulações comparando as curvas P-V das plantas 

PV equalizadas (azul) e das não equalizadas (vermelho) para os mesmos casos de associação 

em série. No primeiro caso, os MPP são respectivamente de 479,9 W e de 466,6 W, ou seja, 

para uma diferença de 30 °C há uma perda de 13,3 W ou 2,77% de geração de potência. Já no 

segundo caso, os MPP são respectivamente de 574,3 W e de 559 W, o que representa uma 

perda de 15,3 W ou 2,66%. Isto mostra que a variação térmica entre módulos PV em paralelo 

pode reduzir significativamente potência de saída da planta PV, ao contrário do que ocorre 

quando os módulos PV são conectados em série, onde as perdas pela variação térmica são 

praticamente nulas. 

Simulações das curvas P-V da associação em paralelo de módulos PV não equalizados 

e equalizados foram realizadas, considerando a temperatura média dos módulos não 

equalizados. Consideraram-se módulos em radiações de 1000 W/m² e 1200 W/m², para 
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diversos valores de ΔT entre os módulos PV não equalizados. Os resultados são apresentados 

na tabela 5.1, onde a temperatura do módulo mais frio da planta não equalizada é de 298 K. 

Os MPP apresentados na tabela 5.1 mostram que há uma pequena redução das perdas 

com o aumento da radiação. Assim, deve-se ter maior cuidado com esta variação térmica em 

módulos sombreados devido à radiação reduzida. Por outro lado, as perdas aumentam de 

forma aproximadamente exponencial com o aumento da diferença de temperatura entre os 

módulos PV. Na maioria dos casos, esta diferença de temperatura é inferior a 10 °C devido às 

condições de vento e umidade que variam consideravelmente ao longo do tempo. Entretanto, 

em casos onde ocorre hot-spot, esta diferença pode ser bem maior. 

 

Figura 5.3 - Curvas P-V das plantas PV não equalizada (vermelho) e equalizada (azul) 

 

(a) Caso 1 

 

(b) Caso 2 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 5.1 - Simulações no PSIM comparando o MPP da associação paralela PV equalizada e 

não equalizada termicamente 

 

Radiação 

(W/m²) 
ΔT (°C) 

MPP (W) planta não 

equalizada 

MPP (W) planta 

equalizada 

Perdas 

(%) 

1000 2 507,20 507,27 0,014 

1200 2 606,80 606,88 0,013 

1000 5 503,93 504,35 0,083 

1200 5 602,92 603,40 0,080 

1000 10 497,82 499,49 0,334 

1200 10 595,70 597,61 0,320 

1000 20 483,40 489,71 1,29 

1200 20 578,71 585,97 1,24 

1000 50 428,98 460,10 6,76 

1200 50 514,57 550,71 6,56 

Fonte: Autor 

 

5.2.2 Módulos reconfigurados em radiações diferentes 

 

No capítulo 4, foram comparadas as diversas estratégias de reconfiguração, incluindo 

a nova estratégia proposta nesta tese com chaveamento das plantas primária e secundária, mas 

em nenhum caso considerou-se os efeitos causados no rendimento por módulos PV com 

temperaturas diferentes. Então, a potência gerada na prática pode ser bem menor dependendo 

da diferença de temperatura entre os módulos com e sem sombreamento. Já na subseção 

anterior, foram descritos os efeitos causados pela não equalização térmica dos painéis PV sob 

uma mesma radiação. Resta ainda identificar estas perdas em conjunto com mais de dois 

módulos em paralelo e com radiação não uniforme. 

Nesta subseção é feita uma comparação entre plantas PV reconfiguradas com a nova 

estratégia proposta nesta tese com e sem a equalização térmica. Consideram-se painéis PV 

sombreados que não atuam como carga. Neste caso, segundo Tripanagnostopoulos et al. 

(2002), a radiação solar aumenta a temperatura de módulos fotovoltaicos, resultando numa 

queda da sua eficiência elétrica. 

Por exemplo, considera-se uma planta 6 x 2 sombreada da figura 5.4 (a) que 

posteriormente é reconfigurada com a nova estratégia de reconfiguração apresentada no 

capítulo 4, cuja planta secundária possui duas linhas. Os módulos não sombreados estão sob 

radiação de 1000 W/m² e 45 °C de temperatura. Considerando a tabela 4.2 sobre os níveis de 

sombreamento e supondo que haja um módulo com nível de sombreamento 11 e temperatura 

de 30 °C e dois módulos com nível de sombreamento 8 e temperatura de 35 °C, pode-se 
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rearranjar estes módulos e mais um módulo PV não sombreado todos em paralelo conforme 

ilustrado na figura 5.4 (b). 

 

Figura 5.4 – Planta fotovoltaica com sombreamento (a) antes e (b) depois da reconfiguração 

 

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: Autor 

 

Observa-se que os módulos PV da planta principal estão equilibrados termicamente, 

mas os da planta secundária, não. Neste caso a temperatura média dos quatro módulos da 

planta secundária é de 36,25 °C. Simulações no PSIM das curvas VxI destes quatros módulos 
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ilustrados na Figura 5.5 mostram que o MPP é de 552 W quando não estão equalizados. 

Quando se considera que todos os painéis operam equalizados termicamente com a 

temperatura média, o MPP aumenta para 557,9 W, ou seja, há uma perda de 1,06 % quando 

os painéis não estão equalizados. 

 

Figura 5.5 - Curvas P-V da plantas PV reconfiguradas com a nova estratégia não equalizada 

termicamente (vermelho) e equalizada (azul) 

 

 

Fonte: Autor 

 

Uma conclusão importante desta análise é que o arrefecimento geotérmico de módulos 

PV pode ser mais eficaz que o previsto, uma vez que a temperatura do subsolo varia muito 

pouco ao longo do ano, conforme descrito no Apêndice B. Portanto, além do ganho com a 

redução de temperatura, este arrefecimento proporciona um ganho extra de rendimento da 

planta PV pela equalização térmica dos módulos PV, pois cada módulo PV opera próximo à 

região de MPP. Para a comprovação destes dados, alguns resultados experimentais são 

apresentados no capítulo 7 foram coletados em Janeiro de 2018. 

 

5.3 DESCRIÇÃO DO CONJUNTO TÉRMICO-HIDRÁULICO 

 

Na seção anterior, discutiu-se a importância da equalização térmica entre painéis PV 

para que cada um dos módulos opere em seus respectivos MPP. Além disso, sabe-se que a 

redução de temperatura dos painéis proporciona um aumento de rendimento que pode 

ultrapassar os 25 %, quando se utiliza EGS conforme Fernandes et al. (2014). Então, esta 

seção trata do conjunto térmico-hidráulico proposto para o arrefecimento geotérmico de 

painéis. Conforme discutido na seção 5.2, com este conjunto, os painéis PV operam com 
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temperaturas mais baixas e próximas uma das outras, resultando no aumento do rendimento 

da planta PV e da vida útil dos módulos mesmo quando um ou mais módulos estão 

sombreados. De acordo com o catálogo fornecido pela Canadian Solar Inc (2014), a potência 

fornecida pelos módulos reduz 0,43 % a cada aumento de temperatura de 1 °C, ou seja, se o 

conjunto térmico-hidráulico reduz a temperatura em 30 °C, a potência gerada pelos módulos 

PV aumenta 12,9 %. 

No conjunto térmico-hidráulico para o arrefecimento geotérmico de módulos PV, 

ocorrem três tipos de trocas de calor: 

1) Troca de calor por radiação: esta troca ocorre pela absorção de parte dos raios 

solares por parte das células fotovoltaicas; 

2) Troca de calor por convecção: esta troca de calor ocorre entre a água e mangueira, 

entre a água e a superfície da parte de trás do PV e entre o reservatório e o ar ambiente; 

3) Troca de calor por condução: ocorre entre o solo e as mangueiras, além da água e 

o reservatório. 

Observa-se que embora haja trocas de calor por condução, esta troca é bem inferior 

comparada às outras duas de tal forma que pode ser desprezada. As trocas de calor ocorrem 

desde o calor emitido pelo sol que é absorvido pelos módulos PV, na maior parte em forma de 

calor, e o restante é convertido em eletricidade pelo efeito fotovoltaico. O calor absorvido por 

sua vez é transmitido ou para as caixas de água ou é destinado ao subsolo. 

A EGS tem como vantagem o fato de que todo o calor fornecido pelos módulos PV 

pode ser dissipado no próprio subsolo dependendo do dimensionamento dos trocadores de 

calor. Como o subsolo possui grande capacidade térmica, os módulos são mais arrefecidos 

uma vez que a temperatura do subsolo é bem inferior que a dos módulos PV mesmo durante o 

verão. 

O conjunto térmico-hidráulico ilustrado na figura 5.6 é composto por módulos PV, 

reservatórios de água, serpentinas enterradas no subsolo, dutos hidráulicos, bombas 

hidráulicas e válvulas solenoides, formando um circuito hidráulico fechado para trocas 

térmicas. Na figura 5.6, as válvulas possuem três terminais, onde o terminal esquerdo 

representa a entrada e os terminais direito e inferior representam as saídas. 

O fluido utilizado pode ser água ou ar, mas neste estudo adotou-se a água devido a sua 

maior capacidade de trocas térmicas com os módulos PV e com o subsolo. A circulação de 

água por sua vez é garantida por meio de bombas hidráulicas de baixa potência, o suficiente 

para vencer as perdas de carga para deslocamento da água nas mangueiras. De acordo com 

Fernandes (2014), apesar de haver perdas nas bombas hidráulicas, estas são bem inferiores 
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quando comparadas com o ganho de potência dos módulos pela redução de temperatura. Os 

resultados apresentados mostram que mesmo que a bomba hidráulica consuma 3 W, houve 

um ganho de até 10 W. 

 

Figura 5.6 - Circuito térmico-hidráulico 

 

Fonte: Autor 

 

O reservatório de água quente serve para armazenamento de água aquecida que podem 

ser utilizada para consumo em conjunto com chuveiros elétricos, reduzindo o consumo de 

energia elétrica. 

Conforme o circuito térmico-hidráulico da Figura 5.6, há cinco tipos de operações do 

conjunto térmico-hidráulico: 

1) Repouso: O conjunto permanece desligado sempre que a potência gerada pela 

planta PV for inferior a um determinado valor; 

2) Preenchimento das serpentinas: esta operação serve para preencher ou repor as 

serpentinas geotérmicas com a água proveniente do reservatório aquecido sempre que 

estiverem vazias; 

3) Consumo da água aquecida: esta operação é feita para simular o consumo de água 

transferindo a água quente do reservatório aquecido para o reservatório auxiliar e para o 

preenchimento do reservatório aquecido com a água que retorna do reservatório auxiliar que 

contém água fria; 
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4) Aquecimento do reservatório: ocorre quando o reservatório aquecido contém água 

fria; esta água é trocada pela água quente dos módulos PV; 

5) Troca de calor geotérmica: ocorre entre painéis PV e serpentinas geotérmicas 

quando não há consumo de água e o reservatório aquecido estiver preenchido com água 

quente. 

Como pode ser visto na figura 5.6, o conjunto térmico-hidráulico proposto utiliza 

apenas uma bomba hidráulica, cuja potência é bem inferior quando comparada com o 

aumento da energia gerada pelos painéis PV. As três válvulas permitem que, com uma única 

bomba hidráulica, sejam feitas as 4 operações descritas acima. Detalhes sobre cada uma 

destas operações são descritas na subseção 5.3.2. 

 

5.3.1 Dimensionamento do conjunto térmico-hidráulico 

 

O dimensionamento do conjunto térmico-hidráulico visa o aproveitamento da EGS 

sem que haja saturação de temperatura no subsolo. A saturação ocorre no momento em que a 

temperatura do subsolo aumenta até um ponto em que o ganho de potência dos módulos PV 

seja insignificante ou simplesmente não ocorra mais ganho algum. Assim, este 

dimensionamento é feito por meio dos seguintes passos: 

1) Obtenção da taxa máxima de transferência de energia de um painel fotovoltaico, 

cujo valor é definido para o pior caso que ocorre no solstício de verão; 

2) Cálculo do tempo gasto para preencher o reservatório com a água aquecida que sai 

dos painéis fotovoltaicos ao longo do dia; 

3) Determinação do comprimento mínimo do trocador de calor geotérmico de modo 

que a energia transferida dos painéis fotovoltaicos para o subsolo seja menor que a sua 

capacidade de armazenamento. 

A troca de calor entre painéis PV e subsolo ocorre durante o dia quando não há 

circulação de água dos painéis para o reservatório. Esta troca é feita por meio de bombas 

hidráulicas, cujo consumo é muito inferior quando comparado ao ganho de potência dos 

painéis fotovoltaicos pelo arrefecimento geotérmico. 

A taxa de troca de calor total de radiação solar absorvida pelo painel PV é igual a: 

 

(5.1) 

 

onde 

incidenteemitidarefletidaincidenteabsorvida QQQQQ  
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      : taxa de transferência de calor total absorvida pelo painel PV (W); 

        : taxa de transferência de calor incidente (W); 

        : taxa de transferência de calor refletida (W); 

        : taxa de transferência de calor emitida (W); 

As: área do painel PV (m²); 

G: radiação incidente (W/m²); 

α: taxa de absorção do painel PV. 

 

Considerando a transferência de calor entre um painel PV e a água de circulação sem 

perdas, a taxa de transferência de calor transferida para o fluído de circulação é expressa por: 

 

 

(5.2) 

onde 

PLm: potência elétrica máxima gerada pelo PV (W). 

 

Como o calor absorvido pelo painel PV é transferido para a água de circulação, a taxa 

de transferência obtida em (5.2) também pode ser obtida pela lei de termodinâmica para 

circulação de fluídos: 

 

(5.3) 

 

onde 

    : vazão de massa do fluído (kg/s) 

cf: calor específico do fluído (J kg-1 K-1) 

ΔTf : diferença de temperatura entre entrada e saída do fluído do módulo PV (K) 

 

Então, pode-se estimar a vazão do fluído por painel PV juntando (5.2) e (5.3): 

 

(5.4) 

 

Considerou-se para este dimensionamento as especificações em STC do módulo PV 

modelo Quartech CS6P-255P. 
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G = 1.000 W/m²; 

PLm = 255 W; 

As = 1,65 m x 0,99 m. 

 

Além disso, para este caso deve-se considerar que: 

 

α = 0,9; 

cf = 4.187 Jkg-1K-1; 

 

Se considerar-se que a diferença de temperatura entre entrada e saída do fluído do 

módulo PV ΔTf for igual a 15 K, a taxa de transferência de calor transmitida e a vazão de massa 

do fluído por painel PV são respectivamente iguais a: 

 

      ; 

          . 

 

Para o dimensionamento do trocador de calor geotérmico determina-se o tempo 

necessário para troca de calor sem saturação entre módulos PV e reservatórios de água com 

volume Vreservatório. Adota-se ainda consumo diário igual ao volume destes reservatórios. Então, 

o tempo para a troca de calor entre módulos PV e reservatórios de água é igual a: 

 

(5.5) 

 

onde 

NPV: número de painéis PV; 

ρ = 997 kg/m³: densidade do fluído. 

 

Uma condição para que não haja saturação da troca de calor entre os painéis PV e o 

subsolo é que o calor enviado ao longo do dia pelos NPV módulos PV para o subsolo seja 

menor que a capacidade térmica do subsolo. Esta condição é satisfeita por: 

 

(5.6) 
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A partir de (5.6), obteve-se uma expressão para o tempo máximo de transferência de 

calor entre os módulos PV e o subsolo adotando os seguintes passos: 

1) O calor geotérmico diário máximo disponível é igual a 

 

(5.7) 

 

onde 

tdiário = 24 h. 

 

2) O pior caso para a região de Santa Maria-RS, Brasil, é o solstício de verão, onde o 

tempo tPVm é de aproximadamente 14,17 h de troca de calor entre painel PV e água que vai 

para o reservatório ou para o subsolo. Então, o tempo máximo de transferência de calor entre 

módulos PV e subsolo é igual a: 

 

(5.8) 

 

Devido a pouca incidência de raios solares no início da manhã e ao final da tarde, em 

geral adota-se o coeficiente β menor que 1. 

Por outro lado, para se calcular o comprimento mínimo necessário das mangueiras 

enterradas no subsolo, deve-se obter a resistência térmica equivalente da troca de calor entre o 

subsolo e a água, assim: 

 

(5.9) 

 

onde 

ΔTfs = Tf - Ts: Diferença de temperatura entre a temperatura média do fluido e a temperatura 

do subsolo em uma determinada profundidade; 

Rterra, Rparede, Rfluido: resistências térmicas da terra, da parede da mangueira e do fluido; 

Como a resistência térmica da terra é bem maior que as demais, considerou-se essa 

resistência aproximadamente igual à resistência térmica equivalente. A resistência térmica da 

terra pode ser obtida por meio da seguinte expressão: 

 

(5.10) 
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Substituindo as equações (5.9) e (5.10) na equação (5.7), encontra-se a expressão para 

dimensionar o comprimento mínimo da mangueira enterrada no subsolo: 

 

 

 

 

(5.11) 

 

onde 

z: profundidade da mangueira; 

Do: diâmetro externo da mangueira; 

Kterra = 0,9 m
-1

K
-1

: condutividade térmica da terra. 

 

 

5.3.2 Controle do conjunto térmico-hidráulico 

 

No início desta seção foram descritas 5 operações para o conjunto térmico hidráulico 

proposto. Entretanto, restando definir quais ações de controle são utilizadas para atender estas 

operações. Para este conjunto, escolheu-se a utilização do controle do tipo on-off, onde os 

fluxos de água são direcionadas para garantir o melhor aproveitamento da água aquecida e 

aumentar a eficiência dos painéis PV conforme o fluxograma principal apresentado na figura 

5.6. Este controle é composto pelos seguintes itens: 

 

1) 10 sensores de tensão para medir a tensão de cada um dos módulos da planta PV, da bomba 

hidráulica e das válvulas para monitorar o estado em que o conjunto térmico-hidráulico se 

encontra; 

2) 7 sensores de corrente para medir a corrente dos módulos PV e estimar a radiação incidente 

pela medição da corrente de curto-circuito; 

3) 1 bomba hidráulica responsável pelo fluxo de água no circuito fechado ilustrado na figura 

5.5; 

4) 3 válvulas solenoide que direcionam o fluxo de água para executar uma das 4 operações do 

conjunto térmico-hidráulico; 

5) 1 módulo relé NC (10 A, 30 VDC e 0-5 VDC) para o acionamento da bomba hidráulica e 

dos relés; 

6) 1 microcontrolador Arduino Due. 
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No fluxograma apresentado na figura 5.7, cada bloco representa cada uma das 

operações utilizadas para o controle do conjunto térmico-hidráulico. Por exemplo, quando o 

programa para o controle aciona a operação de troca de calor geotérmica, a bomba hidráulica 

é ligada e as válvulas V1, V2 e V3 da figura 5.6 são acionadas de tal modo a formar um 

circuito fechado entre os painéis PV, a bomba hidráulica e o trocador de calor geotérmico. 

 

Figura 5.7 - Fluxograma do controle do conjunto térmico-hidráulico 

 

Fonte: Autor 
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Ainda conforme a figura 5.7, primeiramente  trocas de calor são feitas entre os painéis 

PV e o reservatório de água quente. Quando a temperatura deste reservatório ultrapassa os 40 

°C, as trocas de calor passam a serem feitas entre estes painéis e o subsolo. Com isto, reduz-se 

as dimensões mínimas para o comprimento das mangueiras enterradas no subsolo. 

No software de controle do conjunto térmico-hidráulico há uma rotina para o consumo 

da água do reservatório quente que é feita por meio de uma interrupção do processo principal 

apresentado na figura 5.7 toda vez que o sistema detecta este consumo. Quando o consumo da 

água é interrompido, o programa volta para a rotina principal. 

 

5.4 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo são apresentados os benefícios do arrefecimento geotérmico de 

módulos PV. A grande capacidade térmica do subsolo permite que os módulos PV operem 

com temperaturas reduzidas mesmo quando a planta PV é instalada em regiões mais quentes, 

pois o subsolo permanece com temperaturas próximas a temperatura média anual do local os 

quais são bem inferiores comparadas às temperaturas dos módulos PV. 

Nas simulações, observou-se que quando os módulos PV em paralelo operam com 

temperaturas muito diferentes há uma redução significativa da potência gerada da planta, pois 

os módulos mais frios operam com tensões diferentes quando comparadas a de seus 

respectivos MPP. Por meio do arrefecimento geotérmico, a equalização térmica aumenta o 

rendimento dos módulos PV reconfigurados, especialmente quando se utiliza a estratégia de 

reconfiguração com o chaveamento que inclua planta principal e planta auxiliar propostas no 

capítulo 4, onde os módulos sombreados em sua maioria são conectados em paralelo. Além 

disso, mesmo que haja uma pequena diferença de temperaturas entre os módulos arrefecidos 

por EGS, as perdas são mínimas devido ao seu aumento exponencial em relação ao aumento 

da diferença de temperatura. 

Em relação à descrição do conjunto térmico-hidráulico para o arrefecimento 

geotérmico de painéis PV, a energia solar absorvida em forma de calor neste conjunto pode 

ser transmitida tanto para reservatórios de água quanto para o subsolo. Usando um 

reservatório, a água aquecida pode ser utilizada em conjunto com chuveiros elétricos, o que 

permite a redução do dimensionamento das mangueiras e consequentemente, da saturação do 

subsolo. O conjunto térmico-hidráulico proposto permite a utilização de apenas uma bomba 

hidráulica de baixa potência de modo que o consumo de energia é bem inferior quando 
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comparado com o aumento da geração de energia nos módulos PV. Por fim, para garantir que 

este ganho seja maior que o consumo da bomba hidráulica o controle apresentado atua 

somente quando a planta PV gerar mais que 100 W. Além disso, este controle utiliza uma 

rotina de interrupção durante o consumo da água aquecida. 

 



 

 

6 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO PROTÓTIPO RAGPV 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta um protótipo para reconfiguração e arrefecimento geotérmico 

de painéis PV (RAGPV), incluindo a sua implantação e os resultados experimentais obtidos, 

os quais são comparados com as simulações apresentadas nos capítulos 4 e 5. O protótipo foi 

desenvolvido a partir da fusão entre a proposta de reconfiguração apresentada no capítulo 4 

com o conjunto térmico hidráulico descrito no capítulo 5. Este protótipo apresenta grandes 

vantagens em relação a plantas PV convencionais no que se refere a: 

 

1) Menor custo por kWh gerado; 

2) Aumento do rendimento pela redução da temperatura; 

3) Maior redução de perdas por sombreamento; 

4) Aumento da vida útil dos módulos; 

 

Conforme o trabalho descrito por Fernandes et al. (2018), o custo por kWh da planta 

PV pode cair significativamente quando são utilizadas algumas estruturas para aumentar a 

potência gerada pelos módulos PV com coletores térmicos acoplados, além de rastreadores e 

concentradores solares. Especialmente quando as plantas PV precisam ser instaladas em 

locais com muitas barreiras que provocam sombreamento parcial dos módulos, este custo 

pode ser reduzido também, devido ao baixo custo em relação aos painéis PV dos componentes 

utilizados para a reconfiguração como microcontroladores, relés, sensores e cabos. 

O conjunto térmico hidráulico apresentado no capítulo 5 permite que os módulos PV 

operem com temperaturas entre 25 e 35 °C de modo de tal forma que o aumento do 

rendimento pode alcançar 25 % de acordo com Fernandes et al. (2014). A água aquecida pode 

ainda ser aproveitada para auxiliar ou até mesmo substituir chuveiros elétricos, dependendo 

da temperatura da água. 

Descrita em detalhes no capítulo 4, a maior redução das perdas por sombreamento 

quando comparadas com outras estratégias ocorre uma vez que todos os módulos pertencentes 

a cada linha da planta PV que contém um ou mais módulos sombreados são transferidos para 

uma planta auxiliar que alimenta um conversor CC/CC. Além disso, esta proposta de 

reconfiguração reduz as perdas mesmo quando há um único módulo sombreado. 
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O aumento da vida útil dos módulos PV se apresenta como um grande diferencial do 

protótipo RAGPV. Apesar da vida útil dos painéis ser prevista para aproximadamente 25 

anos, este tempo pode ser bem inferior se ocorrer, por exemplo, o fenômeno conhecido como 

hot-spot que é resultante do superaquecimento de painéis PV quando uma única célula PV 

está sombreada em um conjunto formado por vários módulos em série. Neste caso, esta célula 

atua como carga e a sua temperatura pode superar os 150 °C. Então, a combinação entre a 

proposta de reconfiguração e o conjunto térmico-hidráulico para os módulos PV contribui 

fortemente para a prevenção do hot-spot e, portanto, para a durabilidade do painel. A proposta 

de reconfiguração reduz a necessidade de uso de vários diodos em antiparalelo para a 

prevenção de hot-spot, enquanto que o conjunto térmico-hidráulico com arrefecimento 

geotérmico previne o superaquecimento de células PV pela troca de calor com a água. 

 

6.2 DESCRIÇÃO DO PROTÓTIPO RAGPV 

 

Esta seção descreve a implantação do protótipo utilizado para exemplificar a 

reconfiguração atuando em conjunto com o arrefecimento geotérmico dos módulos PV. Em 

relação à reconfiguração proposta, a sua implantação foi feita conforme apresentado na seção 

4.4 do capítulo 4. O software de controle do conjunto RAGPV possui uma rotina principal, 

cujo fluxograma é apresentado na figura 4.9, que é composta pelo sistema de reconfiguração 

dos módulos PV. A rotina do software para o conjunto térmico-hidraúlico de arrefecimento 

geotérmico é feita por meio de interrupções de timers realizadas a cada 5 minutos ou quando 

o sistema detecta que a potência dos módulos PV é inferior a 100 W, conforme descrito na 

seção 5.3 do capítulo 5. 

A figura 6.1 mostra a foto de um dos painéis PV monocristalinos modelo Siemens 

Procharger 4JF cujas especificações estão descritas no Anexo A, incluindo o esguicho de água 

que corre pela parte da frente dos painéis e uma tela para sombrear o módulo. Este modelo de 

painel pode ser dividido em dois módulos os quais podem ser conectados em série, em 

paralelo ou atuarem independentemente. 

O controle do conjunto RAGPV ilustrado na figura 6.2 é formado basicamente pelos 

equipamentos apresentados na seção 4.4 do capítulo 4, sendo que a maior parte dos módulos 

relés é utilizada para o chaveamento das interconexões dos painéis PV, podendo estes ser 

conectados na planta principal ou auxiliar. O restante dos módulos relés é reservado para o 

acionamento das válvulas solenoides. 
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Figura 6.1 - Painel PV utilizado nos experimentos 

 

 

Fonte: Autor 

 

Ressalta-se aqui que diferentemente do conjunto térmico-hidráulico proposto no 

capítulo 5, durante os experimentos foi utilizado somente um circuito térmico-hidráulico 

fechado simples formado pelos painéis PV, bomba hidráulica cujas características estão 

descritas no Anexo B, além de mangueiras externas e enterradas no subsolo por onde flui a 

água e são feitas as trocas térmicas com o subsolo. 
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Figura 6.2 - Equipamentos utilizados para o controle do RAGPV 

 

 

Fonte: Autor 

 

Na figura 6.2 verifica-se que o microcontrolador Arduino Due está localizado ao 

centro na parte inferior desta figura. Detalhes técnicos sobre o microcontrolador estão 

descritas no Anexo D. A comunicação com o computador é feita por meio de uma porta USB 

localizada na parte de baixo a direita do microcontrolador. Os 4 módulos de relé estão 

localizados na parte superior da figura, enquanto que a placa com 2 sensores de tensão e os 6 

módulos sensores de corrente modelo ACS712 estão no canto inferior direito. Percebe-se 

ainda a inclusão na região centro-direita da imagem de uma placa marrom que serve como 

entrada para até 15 sensores digitais de temperatura de 12 bits modelo DS18B20, cujas 

especificações são apresentadas no Anexo C. Estes sensores foram utilizados nos 

experimentos para medir a temperatura dos módulos PV e a temperatura ambiente. 

 

6.3 OPERAÇÃO DO PROTÓTIPO RAGPV 

 

6.3.1 Resultados da proposta desta tese para reconfiguração fotovoltaica 

 

Esta subseção apresenta resultados experimentais comparados com os resultados 

simulados obtidos no software PSIM. As simulações consideram os parâmetros das células 



121 

 

  

fotovoltaicas apresentados na Tabela 6.1. Estes parâmetros foram obtidos a partir do método 

usado por Chan, Philips e Phang (1986). Nos experimentos foram utilizados os módulos com 

telas para sombreamento ilustrados na figura 6.3. 

 

Figura 6.3 – Painéis PV sombreados 

 

 

Fonte: Autor 

 

Os resultados foram obtidos para três configurações de sombreamento na planta PV 

TCT 3x2 compostos por um, dois e três módulo(s) PV sombreado(s). Para as três 

configurações de sombreamento, o algoritmo proposto está descrito na seção 4.4 do capítulo 4 

que obtém o MPP para a configuração padrão e para a melhor configuração utilizando a 

estratégia de reconfiguração proposta, seguido pela comparação entre esses valores. A 

configuração padrão do painel fotovoltaico foi implantada na topologia TCT. Uma coisa 

importante a destacar é o fato de que existem infinitas possibilidades de sombreamento 

fotovoltaico com diferentes níveis de sombreamento. Assim, esta subseção apresenta os 

resultados apenas para as possibilidades mais relevantes que resultam em maiores perdas. 
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Tabela 6.1 - Parâmetros das células fotovoltaicas do modelo Siemens Procharger 4JF 

 

Parameter Value 

Apv (m²) 0.0126 

Go (W/m²) 950 

To (K) 313.67 

Rp (Ω) 55.6 

Rs (Ω) 0,0143 

Iλo (A) 3.97 

Iso (A) 2.62 E
-6 

n 1.43 

Fonte: Autor 

 

Simulações também foram feitas para verificar a influência do nível de sombreamento 

do PV na identificação da melhor configuração do algoritmo considerando a planta PV com e 

sem perdas por condução. 

 

6.3.1.1 Um módulo PV sombreado 

 

Estes experimentos consideram um módulo fotovoltaico sombreado cujo nível de 

sombreamento é de 64% para 3 casos de radiação incidente e de temperatura dos módulos 

(800 W / m² e 57 ° C; 1050 W / m² e 58 ° C; 81100 W / m² e 69 ° C). 

As Tabelas 6.2 e 6.3 apresentam, respectivamente, resultados simulados e 

experimentais para valores máximos de potência das plantas PV padrão e reconfiguradas. O 

ganho de potência representa o incremento em % da planta PV reconfigurada em relação 

planta PV padrão. A melhor configuração encontrada para um módulo sombreado foram 4 

módulos não-sombreados em uma topologia TCT 2x2 na planta PV principal e o módulo 

sombreado em paralelo com um módulo na planta auxiliar, aqui descrito como configuração 

1-1. As potências máximas da planta PV reconfigurada são apresentadas nas Tabelas 6.2 e 6.3 

obtidas pela soma das potências medidas nas plantas PV principal e auxiliar. 
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Tabela 6.2 - Resultados das simulações para a planta PV com um módulo sombreado 

 

Especificações 
G=800 W/m² 

T=57 °C 

G=1050W/m² 

T=58°C 

G=1100W/m² 

T=69°C 

Planta PV padrão MPP (W)  91,82 120,30 119,44 

Planta PV reconfigurada 

MPP (W)  
105,18 136,89 134,83 

Ganho de potência (%) 14,55 13,80 12,89 

Fonte: Autor 

 

Tabela 6.3 - Resultados experimentais para a planta PV com um módulo sombreado 

 

Especificações 
G=800 W/m² 

T=57 °C 

G=1050W/m² 

T=58°C 

G=1100W/m² 

T=69°C 

Planta PV padrão MPP (W)  93,21 117,15 115,28 

Planta PV reconfigurada 

MPP (W)  
100,26 123,51 122,97 

Ganho de potência (%) 7,56 5,43 6,67 

Fonte: Autor 

 

A Fig. 6.4 ilustra as curvas VxI experimentais e simuladas obtidas para o segundo caso 

apresentado nas Tabelas 6.2 e 6.3, onde a radiação incidente é igual a 1050 W/m² e a 

temperatura dos módulos fotovoltaicos é igual a 57 °C. Os resultados da planta PV 

reconfigurada são representados nas seguintes curvas: 

- Os resultados experimentais e simulados da planta PV principal são representados 

por curvas descritas como Reconf-main-exp e Reconf-main-sim, respectivamente; 

- Os resultados experimentais e simulados da planta PV auxiliar são representados por 

curvas descritas como Reconf-aux-exp e Reconf-aux-sim, respectivamente. 
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Figura 6.4 - Curvas experimentais e simuladas da planta PV (1050 W/m²; 58 °C) 

 

 

Fonte: Autor 

 

6.3.1.2 Dois módulos PV sombreados 

 

Quando dois ou mais módulos PV estão sombreados é de suma importância identificar 

a posição do módulo na planta porque as perdas podem variar significativamente. 

Dependendo da posição do módulo sombreado, a máxima potência gerada pela planta pode 

ser reduzida em mais de 50% quando comparada com a soma da potência máxima que cada 

módulo pode gerar. Assim, considera-se o pior caso de sombreamento para módulos 

pertencentes a uma planta fotovoltaica 3x2, onde dois módulos em paralelo apresentam 64% 

de nível de sombreamento. 

As tabelas 6.4 e 6.5 apresentam, respectivamente, resultados simulados e 

experimentais para a potência máxima de plantas PV padrão e reconfiguradas, além do ganho 

da estratégia de reconfiguração proposta em relação à planta PV convencional. A melhor 

configuração encontrada para dois módulos sombreados foi de 2 módulos em paralelo na 

planta PV principal, além de 4 módulos em uma topologia TCT 2x2 na planta PV auxiliar, 

onde cada módulo sombreado está em paralelo com um módulo não sombreado. 

A Figura 6.5 apresenta as curvas VxI experimentais e simuladas obtidas para o 

primeiro caso com os dados mostrados nas Tabelas 6.4 e 6.5, cuja radiação incidente é igual a 

1015 W/m² e a temperatura dos módulos fotovoltaicos é igual a 58 °C. 
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Tabela 6.4 - Resultados das simulações para a planta PV com dois módulos sombreados 

 

Especificações G=1015W/m² T=57°C G=1140W/m² T=69°C 

Planta PV padrão MPP (W)  95,84 100,11 

Planta PV reconfigurada 

MPP (W)  
116,99 122,70 

Ganho de potência (%) 22,08 22,57 

Fonte: Autor 

 

Tabela 6.5 - Resultados experimentais para a planta PV com dois módulos sombreados 

 

Especificações G=1015W/m² T=57°C G=1140W/m² T=69°C 

Planta PV padrão MPP (W)  80,04 84,89 

Planta PV reconfigurada 

MPP (W)  
94,84 103,93 

Ganho de potência (%) 18,49 22,24 

Fonte: Autor 

 

Figura 6.5 - Curvas VxI experimentais e simuladas da planta PV (1015 W/m²; 57 °C) 

 

 

Fonte: Autor 
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De acordo com as Tabelas 6.4 e 6.5 e Figura 6.5, a estrutura de reconfiguração 

proposta também melhora o MPP da planta PV tanto nos testes experimentais como nos 

simulados. Observa-se que o ganho de potência nos resultados experimentais é menor em 

relação aos resultados simulados devido a perdas de condução nos cabos. 

 

6.3.1.3 Três módulos PV sombreados 

 

Um dos piores casos de sombreamento em uma planta PV 3x2 ocorre quando dois 

módulos fotovoltaicos em paralelo e qualquer outro módulo fotovoltaico estão sombreados. 

As perdas podem ser maiores que 40%, dependendo do nível de sombreamento. Existem duas 

configurações possíveis que são apresentadas para demonstrar que os resultados 

experimentais podem ser diferentes quando comparados com simulações. Considerando três 

módulos com nível de sombreamento igual a 64 %, uma das novas configurações possíveis 

encontradas com a estratégia de reconfiguração proposta pode ser um módulo fotovoltaico 

não sombreado em série com o conjunto formado por três módulos fotovoltaicos sombreados 

em paralelo. A outra configuração possível é formada por um módulo não sombreado em 

paralelo com os três módulos fotovoltaicos sombreados. 

As tabelas 6.6 e 6.7 apresentam resultados simulados e experimentais respectivamente 

para a potência máxima das plantas PV convencional e reconfigurada, considerando as duas 

novas configurações descritas acima, e o ganho da reconfiguração da estratégia proposta 

quando três módulos PV estão sombreados em uma planta PV 3x2. Para diferenciar os 

resultados destas configurações na planta PV auxiliar apresentada nas Tabelas 6.6 e 6.7, estas 

configurações são descritas como 3-1 para a primeira configuração e 4-0 para a segunda 

configuração. Estes números descrevem quantos módulos fotovoltaicos estão conectados em 

cada linha da planta PV auxiliar. Por exemplo, a configuração 3-1 significa que três módulos 

fotovoltaicos estão conectados em paralelo na primeira linha e o outro módulo está conectado 

na segunda linha. 

A figura 6.6 ilustra as curvas VxI experimentais e simuladas obtidas para o primeiro 

caso apresentado nas Tabelas 6.6 e 6.7, cuja radiação incidente é igual a 1015 W/m² e a 

temperatura dos módulos fotovoltaicos é igual a 57 °C. Resultados experimentais e simulados 

para a configuração 4-0 na planta PV auxiliar são descritos como Reconf-aux-exp2 e Reconf-

aux-sim2, respectivamente. 
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Tabela 6.6 - Resultados das simulações para a planta PV com três módulos sombreados 

 

Especificações 
G=870 W/m² 

T=49 °C 

G=1015W/m² 

T=57°C 

G=1140W/m² 

T=70°C 

Planta PV padrão MPP (W) 64,15 72,05 75,49 

Planta PV reconfigurada 3-1 

MPP (W) 
89,78 100,53 104,89 

Ganho 3-1 (%) 39,95 39,53 38,95 

Planta PV reconfigurada 4-0 

MPP (W) 
90,05 100,87 105,26 

Ganho 4-0 (%) 40,37 40,00 39,44 

Fonte: Autor 

 

Figura 6.6 - Curvas VxI experimentais e simuladas da planta PV (1015 W/m²; 57 °C) 

 

 

Fonte: Autor 

 

Percebe-se na figura 6.6 que um pequeno ponto de inflexão ocorre na planta PV 

auxiliar, mas nenhum MPP local foi encontrado tanto no experimento quanto na simulação. 

Diferenças entre curvas experimentais e simuladas são causadas por perdas de condução nos 

cabos e relés. Além disso, a variação de temperatura em módulos sombreados e sem sombra 

pode resultar em diferentes valores de tensão de circuito aberto. 
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Tabela 6.7 - Resultados experimentais da planta PV com três módulos sombreados 

 

Especificações 
G=870 W/m² 

T=49 °C 

G=1015W/m² 

T=57°C 

G=1140W/m² 

T=70°C 

Planta PV padrão MPP (W) 61,25 73,23 74,62 

Planta PV reconfigurada 3-1 

MPP (W) 
83,44 91,18 92,22 

Ganho 3-1 (%) 36,22 24,51 23,59 

Planta PV reconfigurada 4-0 

MPP (W) 
79,69 89,59 87,09 

Ganho 4-0 (%) 30,11 22,34 16,71 

Fonte: Autor 

 

6.3.1.4 Avaliação do nível de sombreamento fotovoltaico 

 

O aumento de rendimento da planta PV reconfigurada em relação à planta 

convencional pode ser muito diferente dependendo do nível de sombreamento, mesmo se o 

número de módulos sombreados for o mesmo. Assim, foram realizadas simulações no 

software PSIM para avaliar o efeito do nível de sombreamento na reconfiguração da planta 

PV, considerando as três possibilidades de sombreamento apresentadas acima. 

As tabelas 6.8, 6.9 e 6.10 apresentam os resultados obtidos para a planta PV com um, 

dois e três módulos sombreados, respectivamente. As simulações foram feitas utilizando as 

Condições de Teste Padrão (STC, 1000 W/m², 25 ° C) variando o nível de sombreamento de 0 

a 90% e considerando que não hajam perdas de condução nos cabos conectados nos módulos 

fotovoltaicos. As configurações 0-0-1, 0-0-2 e 0-1-2 da planta convencional indicadas no 

título das tabelas 6.8, 6.9 e 6.10 representam as possibilidades de sombreamento padrão na 

planta PV principal. Por exemplo, a configuração 0-1-2 descrita na tabela 6.10 representa um 

arranjo fotovoltaico padrão 3x2 com um módulo sombreado na segunda linha e dois módulos 

sombreados na terceira linha. Essas tabelas mostram também a melhor configuração 

encontrada na planta PV auxiliar utilizando a estratégia proposta de reconfiguração. Neste 

caso, a configuração 3-1 indica que a planta auxiliar é composta por três módulos em paralelo 

na primeira linha e um único módulo não sombreado na segunda linha. 
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O algoritmo para a reconfiguração descrito na seção 4.4 do capítulo 4 identifica o 

número mínimo de linhas na planta auxiliar que depende da soma da radiação em todos os 

módulos fotovoltaicos. Assim, quando o nível de sombreamento do PV é pequeno, pelo 

menos duas linhas são necessárias para evitar sobrecorrente na planta auxiliar. 

 

Tabela 6.8 - Avaliação dos níveis de sombreamento da planta PV com um módulo sombreado 

na configuração 0-0-1 sem perdas por condução nos cabos 

 

Nível de 

sombreamento 

Planta PV padrão 

MPP (W) 

Planta PV Reconf. 

MPP (W) 

Ganho de 

potência (%) 

Configuração. 

planta PV aux. 

0 170,7 170,7 0 1-1 

10 167,3 167,9 0,358637 1-1 

20 162,6 165,1 1,537515 1-1 

30 156,7 162,2 3,509892 1-1 

40 149,9 159,4 6,337558 1-1 

50 142,4 156,5 9,901685 2-0 

60 134,5 153,5 14,12639 2-0 

70 126,1 150,6 19,42902 2-0 

80 117,5 147,6 25,61702 2-0 

90 110,2 144,6 31,21597 2-0 

Fonte: Autor 

 

Na configuração 0-0-1 quando um módulo é sombreado na planta PV 3x2, a tabela 6.8 

mostra que o ganho de potência da planta PV reconfigurada em relação à planta padrão não é 

significativo quando o nível de sombreamento fotovoltaico está entre 0 e 30%, e então tem 

um grande aumento quando o nível de sombreamento está entre 60 a 90%, onde o ganho de 

energia excede 30%. A melhor configuração 2-2 foi obtida pelo algoritmo para o nível de 

sombreamento entre 0 e 40% para reduzir a corrente total na planta PV auxiliar. No projeto do 

arranjo fotovoltaico proposto, a corrente máxima para as plantas PV principal e auxiliar é 

igual a 11,4 A, que corresponde a soma da radiação igual a 2800 W/m². 
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Tabela 6.9 - Avaliação dos níveis de sombreamento da planta PV com dois módulos 

sombreados na configuração 0-0-2 sem perdas por condução nos cabos 

 

Nível de 

sombreamento 

Planta PV padrão 

MPP (W) 

Planta PV Reconf. 

MPP (W) 

Ganho de 

potência (%) 

Configuração. 

planta PV aux. 

0 170,7 170,7 0 1-1 

10 162,6 165,1 1,537515 1-1 

20 150 159,5 6,333333 1-1 

30 134,8 153,8 14,09496 1-1 

40 118 148 25,42373 1-1 

50 110,2 142,2 29,03811 1-1;2-0 

60 110,2 136,3 23,68421 1-1;2-0 

70 110,2 130,5 18,42105 1-1;2-0 

80 110,2 124,6 13,06715 1-1;2-0 

90 110,2 118,9 7,894737 1-1;2-0 

Fonte: Autor 

 

Tabela 6.10 - Avaliação dos níveis de sombreamento da planta PV com três módulos 

sombreados na configuração 0-1-2 sem perdas por condução nos cabos 

 

Nível de 

sombreamento 

Planta PV padrão 

MPP (W) 

Planta PV Reconf. 

MPP (W) 

Ganho de 

potência (%) 

Configuração. 

planta PV aux. 

0 170,7 170,7 0 2-2 

10 160,7 161,9 0,746733 2-2 

20 147,7 152,2 3,046716 2-2 

30 132,6 141,7 6,862745 2-2 

40 115,9 130,6 12,68335 4-0 

50 98,2 128 30,34623 4-0 

60 84 119,2 41,90476 3-1 

70 78,6 110,3 40,33079 3-1 

80 72,9 101,4 39,09465 4-0 

90 67,2 92,6 37,79762 4-0 

Fonte: Autor 
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Na configuração do arranjo fotovoltaico padrão 0-0-2, onde dois módulos em paralelo 

são sombreados, os resultados exibidos na tabela 6.9 mostram que o ganho de potência pode 

aproximar-se de 30%, quando o nível de sombreamento fotovoltaico for de 50%. Os 

resultados também mostram que a configuração da planta PV auxiliar 2-2 pode ser usada em 

todos os níveis de sombreamento, porque a soma da radiação em cada linha é a mesma. 

Na configuração 0-1-2, a Tabela 6.10 mostra que o ganho de potência aumenta quando 

o nível de sombreamento está entre 0 e 60% e depois diminui ligeiramente. Quando o nível de 

sombreamento fotovoltaico está entre 60 e 70%, a melhor configuração na planta PV auxiliar 

é a configuração 3-1, porque a soma da radiação dos módulos fotovoltaicos sombreada 

aproxima-se da radiação do módulo fotovoltaico não sombreado. 

Simulações também foram feitas no PSIM considerando perdas de condução em cabos 

conectados nos módulos PV. Neste caso, a resistência da série de células fotovoltaicas 

apresentada na Tabela 6.1 foi alterada para 5,44x10
-3

 Ω para corresponder aos parâmetros 

internos da PV medidos no painel fotovoltaico. Assim, as tabelas 6.11, 6.12 e 6.13 apresentam 

os resultados obtidos para as mesmas configurações apresentadas nas tabelas 6.8, 6.9 e 6.10, 

mas considerando as perdas de condução causadas pela resistência da série externa. Em todos 

os casos, a estratégia de reconfiguração proposta não pode ser usada quando o nível de 

sombreamento do PV é inferior a 20% devido a perdas de condução. 

Quando um módulo fotovoltaico está sombreado, os resultados das tabelas 6.11, 6.12 e 

6.13 para o arranjo fotovoltaico convencional são os mesmos comparados com os resultados 

mostrados nas tabelas 6.8, 6.9 e 6.10, porém a potência dos módulos reconfigurados nas 

plantas PV principal e auxiliar é menor quando são consideradas as perdas. Isso explica 

porque o ganho de potência nos experimentos foi menor quando comparado com os resultados 

simulados no arranjo fotovoltaico sem perdas de condução. No entanto, os resultados 

considerando as perdas mostram que a estratégia de reconfiguração proposta pode aumentar o 

MPP em mais de 20% quando o nível de sombreamento é maior que 70%. 

Na configuração 0-0-2 da planta PV padrão com dois módulos sombreados, os 

resultados na tabela 6.12 mostram que o ganho de potência em plantas PV com perdas de 

condução pode ser maior quando comparado à planta sem perdas em alguns casos pois há 

uma maior redução do MPP na planta PV padrão do que na planta reconfigurada. Quando as 

perdas por sombreamento são maiores que 50%, o MPP da planta fotovoltaica padrão tende a 

ser constante porque os módulos fotovoltaicos sombreados não geram energia nesta condição. 

Observando a tabela 6.12, a estratégia de reconfiguração proposta pode ser utilizada se o nível 

de sombreamento for maior que 20% na configuração do arranjo fotovoltaico padrão 0-0-2. 
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Tabela 6.11 - Avaliação dos níveis de sombreamento da planta PV com um módulo 

sombreado na configuração 0-0-1 com perdas por condução nos cabos 

 

Nível de 

sombreamento 

Planta PV padrão 

MPP (W) 

Planta PV Reconf. 

MPP (W) 

Ganho de 

potência (%) 

Configuração. 

planta PV aux. 

0 170,7 167,6 -1,81605 1-1 

10 167,3 163,7 -2,15182 1-1 

20 162,6 158,6 -2,46002 1-1 

30 156,7 152,9 -2,42502 1-1 

40 149,9 146,8 -2,06805 1-1 

50 142,5 144,2 1,192982 2-0 

60 134,5 142,2 5,724907 2-0 

70 126,2 140,1 11,01426 2-0 

80 117,5 137,9 17,3617 2-0 

90 110,2 135,7 23,13975 2-0 

Fonte: Autor 

 

Tabela 6.12 - Avaliação dos níveis de sombreamento da planta PV com dois módulos 

sombreados na configuração 0-0-2 com perdas por condução nos cabos 

 

Nível de 

sombreamento 

Planta PV padrão 

MPP (W) 

Planta PV Reconf. 

MPP (W) 

Ganho de 

potência (%) 

Configuração. 

planta PV aux. 

0 170,7 167,6 -1,81605 1-1 

10 162,6 161,5 -0,67651 1-1 

20 150 155,4 3,6 1-1 

30 134,8 149,3 10,75668 1-1 

40 118 143,1 21,27119 1-1 

50 104,3 137 31,35187 1-1 

60 104,3 130,9 25,50336 1-1 

70 104,3 124,8 19,65484 1-1 

80 104,3 118,8 13,90221 1-1 

90 104,3 113 8,341323 1-1 

Fonte: Autor 
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Tabela 6.13 - Avaliação dos níveis de sombreamento da planta PV com três módulos 

sombreados na configuração 0-1-2 com perdas por condução nos cabos 

 

Nível de 

sombreamento 

Planta PV padrão 

MPP (W) 

Planta PV Reconf. 

MPP (W) 

Ganho de 

potência (%) 

Configuração. 

planta PV aux. 

0 170,7 153,4 -10,13474 2-2 

10 160,7 145,5 -9,458619 2-2 

20 147,7 136,8 -7,379824 2-2 

30 132,6 127,2 -4,072398 2-2 

40 116 117 0,862069 2-2 

50 98,3 106,7 8,5452696 3-1 

60 81,2 104,8 29,064039 3-1 

70 76,2 97,8 28,346457 3-1 

80 71,1 82,2 15,611814 4-0 

90 65,8 75,6 14,893617 4-0 

Fonte: Autor 

 

Na configuração 0-1-2 da planta PV com perdas de condução, o ganho de potência da 

planta PV reconfigurada é menor comparado ao ganho da planta sem perdas, mas o método de 

reconfiguração proposto pode aumentar o MPP em aproximadamente 29% quando o nível de 

sombreamento é igual para 60%. Na Tabela 6.13, a configuração 3-1 resulta em um MPP 

maior do que a configuração 4-0, pois os quatro módulos PV conectados em paralelo 

apresentam maiores perdas de condução que a configuração 3-1. Isto explica porque houve 

menos perdas por sombreamento na configuração 3-1 que na configuração 4-0. 

 

6.3.2 Resultados da ETPV 

 

Esta subseção apresenta os resultados obtidos da equalização térmica de painéis 

fotovoltaicos (ETPV) por arrefecimento com água. Resultados experimentais são comparados 

com as simulações feita no PSIM para validar os dados obtidos. 

Ressalta-se que o objetivo inicial era a execução das medidas com o arrefecimento 

geotérmico, porém uma série de barreiras impediram a implantação a tempo do conjunto 

térmico hidráulico apresentado no capítulo 5. Dentre as dificuldades encontradas destacam-se 

o custo elevado para compra de equipamentos, clima não favorável com dias muito nublados 
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ou com muita variação de nuvens e lubrificação não uniforme dos módulos com a água 

utilizada para troca de energia entre os painéis PV e o subsolo. No caso da lubrificação não 

uniforme dos painéis, o arrefecimento ficou seriamente prejudicado, pois os locais não 

lubrificados permaneceram com temperaturas bem mais altas, reduzindo significativamente o 

ganho de potência esperado dos módulos. 

Portanto, resolveu-se pelo arrefecimento dos painéis PV pela passagem de água na 

parte superior dos módulos com água é proveniente da rede. A lubrificação uniforme e, 

consequentemente o arrefecimento uniforme dos módulos é garantido pela alternância da 

direção do fluxo de água ao longo dos painéis, ou seja, mesmo que parte da superfície do 

módulo fique um pequeno período de tempo sem ser lubrificada, a sua temperatura 

praticamente não varia de tal forma que e a temperatura em todo o painel fique uniforme. Em 

termos de experimento esta solução é válida, pois uma das características do arrefecimento 

por EGS é a temperatura ser praticamente constante por um período de 5 horas como pode ser 

visto nos dados apresentados na figura 6.7 que foram realizadas em 21 de janeiro de 2014.  

Na figura 6.7, a curva em laranja representa a temperatura da superfície do painel PV, 

a curva em azul representa a temperatura da água que sai do trocador de calor do painel para 

retornar ao subsolo e a curva em rosa representa a temperatura da água que entra no trocador 

de calor. Como o trocador de calor para este caso está localizado na parte de trás do módulo, a 

temperatura da superfície é mais alta que a temperatura da água que sai do painel PV, uma 

vez que nem toda a energia térmica absorvida pelo painel PV é transmitida para a água. 

Quanto à água que entra no painel PV, a sua temperatura variou aproximadamente 0,5 °C ao 

longo de cinco horas de medições, ou seja, uma variação muito pequena de tal forma que a 

água proveniente da rede pode ser utilizada para o arrefecimento e equalização térmica dos 

painéis para validar as simulações realizadas no capítulo 5. 

Os resultados para a ETPV foram obtidos por meio de levantamentos da temperatura, 

da radiação solar e da curva VxI de dois módulos conectados em paralelo, conforme descrito 

no capítulo 5. O objetivo é comparar o rendimento dos módulos equalizados e não 

equalizados. Nestes experimentos, são considerados dois casos: conjunto formado por dois 

módulos não sombreados e um conjunto formado por um módulo sombreado e um módulo 

não sombreado. 
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Figura 6.7 - Temperaturas medidas no painel PV esfriado por EGS 

 

 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2014) 

 

Tanto para o caso de módulos com e sem sombreamento, foram feitos testes 

exaustivos para garantir as condições mais próximas possíveis da radiação incidente e da 

temperatura dos módulos PV equalizados e não equalizados termicamente. Estas condições 

podem variar bastante ao longo do dia devido à formação de nuvens e a variação da 

temperatura ambiente e da velocidade do vento. 

Para garantir uma maior precisão nas medições, foram utilizados dois painéis PV, 

onde apenas um dos dois módulos de cada painel é utilizado. Esta escolha foi feita, pois os 

sensores de temperatura podem ser fixados na parte superior do painel nos módulos 

desocupados. Com isto os sensores medem temperaturas bem mais próximas da temperatura 

das células fotovoltaicas quando comparadas com as medições de sensores instalados na parte 

de trás dos painéis. A única desvantagem desta configuração adotada nos experimentos é o 

aumento da resistência série parasita devido a necessidade do uso de cabos mais longos, 

porém isto não afeta os resultados obtidos conforme apresentado a seguir. 
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6.3.2.1 Módulos PV não sombreados 

 

As medições com a associação paralela de módulos não sombreados foram realizadas 

durante o dia 20 de Janeiro de 2018 na casa experimental do CEESP localizada no campus da 

UFSM. Como foram encontradas poucas condições próximas de radiação incidente e de 

temperatura dos painéis para os casos dos módulos equalizados e não equalizados 

termicamente, não foi possível realizar muitas medições. Entretanto, alguns dados foram 

coletados e assim foi possível fazer uma comparação considerando condições bem próximas 

conforme disposto na tabela 6.14. Os resultados apresentados na tabela 6.14 mostram que 

apesar de haver um leve aumento da geração dos módulos equalizados, este ganho é bem 

inferior quando comparado com as simulações. 

 

Tabela 6.14 - Resultados simulados e experimentais da associação em paralelo de módulos 

PV não sombreados equalizados e não equalizados termicamente 

 

Especificações 
Sim. módulos 

não equalizados 

Sim. módulos 

equalizados 

Exp. módulos 

não equalizados 

Exp. módulos 

equalizados 

APV (m²) 0,454 0,454 0,454 0,454 

GPV (W/m²) 1150 1150 1150 1150 

TPVavg (°C) 41,44 39,61 41,44 39,61 

TPV1avg (°C) 55,50 40,21 55,50 40,21 

TPV1avg (°C) 27,36 39,02 27,36 39,02 

MPP (W) 46,19 47,39 46,27 46,89 

ηEPV (-) 0,0885 0,0908 0,0886 0,0898 

Ganho (%) - 2,60 - 1,32 

Fonte: Autor 

 

A figura 6.8 ilustra as curvas VxI dos módulos equalizados e não equalizados obtidas 

para a mesma medição, cujos dados são apresentados na tabela 6.14. Nessa figura, a curva 

tracejada In representa os dados obtidos dos módulos equalizados termicamente e a curva 

contínua Ie representa as medições dos módulos não equalizados. 
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Figura 6.8- Curvas VxI experimentais dos módulos PV equalizados e não equalizados 

 

 

Fonte: Autor 

 

Observa-se que nos experimentos com dois módulos não sombreados, as curvas são 

muito próximas de tal forma que não se pode afirmar com clareza que o ganho apresentado na 

tabela 6.14 seja causado pela equalização térmica, pois esta diferença pode ter sido causada 

por uma leve variação da radiação incidente ou por erros de medição. Outra possível razão 

para que não tenha ocorrido um ganho significativo pode ser causada pela diferença entre a 

temperatura medida dos módulos e a temperatura real das células PV. Neste caso, medições 

com maior grau de exatidão devem ser adotadas para identificar se a equalização térmica 

realmente resulta em ganho de geração elétrica ou não. Todavia, pode-se dizer que o ganho 

experimental foi menor em relação ao obtido nas simulações devido a uma variação da 

resistência série interna dos módulos PV. 

 

6.3.2.2 Associação paralela entre módulo PV sombreado e módulo não sombreado 

 

As medições da associação paralela incluindo um módulo sombreado foram realizadas 

no dia 19 de janeiro de 2018 no mesmo local dos experimentos com módulos não 

sombreados. Ao contrário do caso anterior, foi possível coletar os dados mais facilmente, pois 

as diferenças encontradas entre os dados coletados dos módulos equalizados e não 
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equalizados são bem mais perceptíveis quando há sombreamento conforme pode ser visto na 

tabela 6.15. 

 

Tabela 6.15 - Resultados simulados e experimentais da associação em paralelo com 

sombreamento de módulos PV não equalizados e não equalizados termicamente 

 

Especificações 
Sim. módulos 

não equalizados 

Sim. módulos 

equalizados 

Exp. módulos 

não equalizados 

Exp. módulos 

equalizados 

APV (m²) 0,454 0,454 0,454 0,454 

GPV1 (W/m²) 1145 1145 1145 1145 

GPV2 (W/m²) 445 445 445 445 

TPVavg (°C) 40,78 38,55 40,78 38,55 

TPV1avg (°C) 53,60 40,04 53,60 40,04 

TPV1avg (°C) 27,96 37,05 27,96 37,05 

MPP (W) 28,88 30,99 27,73 32,76 

Voc (V) 9,65 9,77 9,65 9,77 

Isc (A) 6,48 6,41 6,46 6,43 

ηEPV (-) 0,0800 0,0859 0,0768 0,0908 

Ganho (%) - 7,38 - 19,79 

Fonte: Autor 

 

Os resultados apresentados na tabela 6.15 mostram que no caso onde há módulos PV 

sombreados, o ganho da associação paralela de módulos equalizados termicamente pode ser 

bem maior quando comparados com as simulações. Para identificar as razões para esta 

diferença, a figura 6.9 apresenta a comparação entre as curvas VxI das associações equalizada 

e não equalizada experimentais e obtidas por simulação no PSIM. Nesta figura, a curva 

denominada Inexp em azul representa os dados obtidos na associação PV experimental não 

equalizada, Ieexp em amarelo representa os dados da associação experimental equalizada, 

Insim em verde representa a simulação da associação PV não equalizada e Iesim em vermelho 

a simulação da associação equalizada. 
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Figura 6.9 - Comparação entre curvas VxI experimentais e simuladas das associações em 

paralelo de módulos PV equalizados e não equalizados 

 

 

Fonte: Autor 

 

Na figura 6.9, nota-se que a razão para que o ganho obtido nos experimentos seja bem 

maior que o das simulações é que a inclinação da curva VxI da associação equalizada 

experimental entre a tensão de circuito aberto e o MPP é mais vertical que a das simulações. 

Uma vez que, de acordo com Chan, Phillips, e Phang (1986), a resistência série do painel 

fotovoltaico está relacionada com esta inclinação, chega-se a conclusão que a diferença entre 

o ganho obtido experimentalmente e por simulação se deve a variação da resistência interna 

dos módulos PV. Neste caso, o ganho proporcionado pela equalização térmica dos módulos 

PV é ainda maior que o esperado. Portanto, o uso de EGS em associações fotovoltaicas com 

sombreamento parcial pode acarretar na prática num ganho substancialmente maior. 

 

6.3.3 Resultados do conjunto RAGPV 

 

Esta subseção apresenta simulações no PSIM para corroborar com os resultados 

práticos apresentados nas subseções anteriores. Devido a condições não favoráveis de clima 

durante a maior parte deste ano, não foi possível coletar dados a tempo para o conjunto 

completo de RAGPV. O objetivo aqui é estimar o ganho de geração que o conjunto RAGPV 

pode proporcionar em relação a plantas PV convencionais com sombreamento. Nestas 

simulações, consideram-se perdas nos cabos, sendo então modificada a resistência série da 
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tabela 6.1 para 5,44x10
-3

 Ω e adotou-se uma resistência externa série igual a 0,2 Ω obtidos 

empiricamente para que as simulações se aproximem dos experimentos realizados com 

reconfiguração fotovoltaica.  

Nas simulações realizadas no PSIM, são adotados valores de radiação incidente e de 

temperatura dos módulos nas simulações conforme os dados obtidos nas subseções anteriores. 

A tabela 6.16 mostra as comparações simuladas no PSIM entre a planta PV 3x2 convencional 

(Gush=1145 W/m², Gsh = 445 W/m², TPVush = 53,60 °C, TPVsh = 27,96 °C), o conjunto RAGPV 

proposto (Gush=1145 W/m², Gsh = 445 W/m², TPVush = 30,06 °C, TPVsh = 27,19 °C), a planta PV 

3x2 com arrefecimento por EGS (Gush=1145 W/m², Gsh = 445 W/m², TPVush = 30,06 °C, TPVsh = 

27,19 °C) e a planta PV reconfigurada com a nova estratégia proposta (Gush=1145 W/m², Gsh = 

445 W/m², TPVush = 53,60 °C, TPVsh = 27,96 °C). Assim como no capítulo 4, são considerados 

os mesmos casos de sombreamento: 

1) Um módulo PV; 

2) Dois módulos conectados na mesma linha da planta PV; 

3) Dois módulos conectados na mesma linha da planta PV e um módulo conectado em 

qualquer uma das outras duas linhas. 

 

Tabela 6.16 – Comparação entre as simulações de diversas configurações fotovoltaicas 

 

Configuração Módulos sombreados MPP (W) Ganho (%) 

Convencional 1 143,45 - 

Reconfiguração proposta 1 152,21 6,11 

Arrefecimento Geotérmico 1 157,91 10,08 

RAGPV 1 170,89 19,13 

Convencional 1 110,02 - 

Reconfiguração proposta 2 139,08 26,41 

Arrefecimento Geotérmico 2 124,46 13,12 

RAGPV 2 154,87 40,76 

Convencional 3 86,66 - 

Reconfiguração proposta 3 121,47 40,17 

Arrefecimento Geotérmico 3 96,17 10,97 

RAGPV 3 134,55 55,26 

Fonte: Autor 

 



141 

 

  

Os resultados obtidos mostram que em todos os casos o protótipo RAGPV apresenta 

um ganho superior a soma dos ganhos individuais do conjunto PV com a estratégia de 

reconfiguração proposta e o conjunto PV com arrefecimento geotérmico. Isto se deve ao fato 

que os módulos reconfigurados se mostraram mais sensíveis ao aumento de temperatura 

quando comparados com os módulos da planta PV convencional. 

Portanto, estes dados mostram que o conjunto RAGPV pode ser utilizado em locais 

quentes com bastante incidência de sombreamento parcial dos módulos. Por exemplo, se uma 

planta convencional gera 1 kWh ao longo de um dia em um local com bastante sombreamento 

parcial, o conjunto RAGPV pode gerar até 1,55 kWh quando 3 módulos estão sombreados. 

 

6.4 RESUMO DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram apresentados os resultados experimentais e simulados obtidos de 

plantas PV que utilizam as estruturas necessárias para a implantação do protótipo RAGPV. 

Este conjunto permite que a planta PV opere com MPP muito próximo ao da soma dos MPP 

de cada um dos módulos mesmo quando exposto ao sombreamento parcial proporcionando 

um aumento da vida útil dos painéis. 

A implantação do protótipo RAGPV foi feita pela incorporação de telas para sombrear 

os módulos e um conjunto de dutos que arrefecem os painéis pela lubrificação da parte da 

frente dos módulos. O controle foi feito por meio de um microcontrolador Arduino Due para 

acionar os relés, monitorar a potência dos módulos e acionar o bombeamento da água para o 

arrefecimento geotérmico. 

Os resultados experimentais apresentados mostram que tanto a estratégia de 

reconfiguração proposta quanto à equalização térmica dos módulos proporcionada pelo 

arrefecimento geotérmico aumentam o rendimento da planta PV. Além disso, as simulações 

sob as mesmas condições encontradas durante os experimentos mostram que o protótipo 

RAGPV aumenta o rendimento da planta PV em mais que a soma do ganho individual da 

estratégia de reconfiguração proposta e do arrefecimento geotérmico. Portanto, o conjunto 

RAGPV surge como uma alternativa tecnicamente viável para aumentar a geração de painéis 

fotovoltaicos submetidos ao sombreamento parcial. 

 



 

 

 

 

 



 

 

7 CONCLUSÕES 

 

O alto custo e o baixo rendimento dos módulos fotovoltaicos ainda se caracterizam 

como grandes entraves para sua maior popularização nos dias atuais. Sabe-se ainda que na 

maior parte do dia, a potência gerada pelos painéis PV é bem menor quando comparada à 

potência nominal descrita pelos fabricantes, mesmo quando são utilizados algoritmos de 

MPPT. Caso ocorram perdas por sombreamento e aquecimento dos módulos PV, a potência 

gerada pode ser ainda menor. Então, esta tese propõe um aumento do rendimento e potência 

elétrica gerada de painéis PV por meio de duas vias que atuam em conjunto: reconfiguração 

das interconexões e arrefecimento geotérmico. A reconfiguração reposiciona os módulos 

sombreados na planta PV, reduzindo as perdas por sombreamento. O arrefecimento 

geotérmico aumenta o rendimento dos painéis e a equalização de temperatura dos módulos 

sob os mais variados níveis de sombreamento. Os painéis ao serem arrefecidos pela EGR 

deixam de atuar como cargas devido à nova estratégia de reconfiguração, que certamente 

terão uma vida útil maior. 

Em plantas PV, as perdas de potência causadas pela temperatura mais elevada e pelo 

sombreamento dos painéis são mais visíveis, inviabilizado a operação MPP de cada módulo. 

O sombreamento em uma associação série PV faz com que a corrente de curto-circuito fique 

limitada pela corrente do módulo sombreado, permanecendo um pouco acima deste valor. 

Para resolver este problema, utilizam-se diodos em antiparalelo com cada módulo PV. 

Entretanto, isto acarreta pontos de máxima potência locais que resultam numa redução da 

potência total gerada da planta PV e na necessidade da elaboração de algoritmos de MPPT 

mais lentos, menos eficientes e mais complexos. Acrescido a isto, as correntes de 

desequilíbrio geradas pelas altas temperaturas e pelo sombreamento acarretam em perdas 

adicionais. Para minimizar a quantidade de pontos de máxima potência locais, verificou-se 

que a simples troca de posição de módulos sombreados dentro da planta PV permite um 

aumento da potência. 

Investigaram-se na literatura muitas estratégias de reconfiguração nesta tese como 

base da proposta de uma nova estratégia de reconfiguração para minimizar as perdas por 

sombreamento. Em comparação com outras estratégias, as simulações aqui apresentadas 

mostraram que este método proposto é mais eficaz que os demais para reduzir os efeitos do 

sombreamento em módulos PV. Apenas um dos métodos encontrados na literatura afirma 

eliminar estes efeitos em módulos, porém necessita de um conversor para cada nível de 

sombreamento, além de utilizar muito mais chaves direcionadoras da corrente gerada. Na 
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maioria dos casos, a estratégia de reconfiguração proposta é mais eficaz com o chaveamento 

incluindo a planta principal e a secundária necessitando de menos chaves quando comparada 

com os métodos de equalização de radiação encontrados na literatura. A maior desvantagem 

da nova estratégia proposta é a necessidade de um conversor auxiliar. Por outro lado, este 

conversor permite que as perdas sejam minimizadas mesmo quando há um único módulo 

sombreado, ao contrário das outras estratégias com arquitetura centralizada. 

Em relação à temperatura, observou-se que mesmo utilizando um chaveamento 

incluindo as plantas principal e secundária para reconfiguração da planta PV pode haver 

perdas pela não equalização térmica dos módulos PV com ou sem sombreamento. A 

temperatura dos módulos sombreados quando não atuam como carga, pode ser bem inferior 

quando comparada com a dos módulos não sombreados conectados em paralelo na planta 

secundária. Por meio de simulações feitas no PSIM que foram confirmadas pelos 

experimentos, apresentaram perdas significativas, especialmente quando a diferença de 

temperatura é mais elevada. 

Para reduzir os efeitos tanto do aumento de temperatura quanto da não equalização 

térmica dos módulos, foi proposto nesta tese o arrefecimento geotérmico de painéis PV. Este 

arrefecimento permite que os módulos operem com temperaturas bem mais baixas e mais 

próximas uma da outra, de modo que cada módulo PV gere uma potência próxima de seu 

MPP. O arrefecimento geotérmico é composto por trocadores de calor no painel PV, 

reservatórios de água e serpentinas enterradas no subsolo. Na prática, as trocas térmicas com 

os painéis foram feitas por meio de escoamento de água na parte da frente dos módulos. 

A proposta desta tese além de ser original, também é muito relevante, pois a 

reconfiguração em conjunto com o arrefecimento geotérmico permite que o MPP da planta 

seja bem próximo ao MPP de cada módulo PV, ou seja, permite que o rendimento dos 

módulos seja próximo do rendimento nominal descrito nos manuais fornecidos pelos 

fabricantes mesmo quando submetidos ao sombreamento parcial. 

Para esta tese, foi feita a implantação prática das trocas térmicas com os painéis por 

meio de escoamento de água na parte da frente dos módulos e serpentinas enterradas no 

subsolo, incluindo os sistemas elétrico e eletrônico, além de softwares para identificar 

módulos sombreados, reconfigurar as interconexões, buscar o MPP da planta PV e controlar a 

vazão de água do conjunto térmico-hidráulico. Em seguida, executaram-se testes práticos com 

a nova estratégia de reconfiguração e com módulos não equalizados termicamente para 

validar os resultados obtidos nas simulações. Além disso, foi feita uma comparação entre o 

conjunto proposto nesta tese e uma planta PV convencional. Nesta comparação, observou-se 
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um aumento bastante expressivo do rendimento e da potência gerada em cada uma das 

configurações. Quanto ao protótipo RAGPV, as simulações mostram que em todos os casos o 

ganho foi maior que a soma dos ganhos individuais da nova estratégia de reconfiguração 

proposta e do arrefecimento geotérmico de painéis PV. 

Na prática, espera-se que as temperaturas dos módulos sombreados do conjunto 

RAGPV sejam menores que os da planta PV com arrefecimento geotérmico, pois os módulos 

sombreados não atuam como carga quando utilizam a estratégia de reconfiguração proposta. 

 

7.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

 

A presente tese contribui para: 

- Aumentar a potência, a eficiência e a vida útil das instalações de painéis 

fotovoltaicos; 

- Minimizar os efeitos do sombreamento em módulos PV pela nova estratégia de 

reconfiguração proposta; 

- Reduzir riscos de superaquecimento (hot-spot) dos módulos PV tanto pela 

reconfiguração quanto pelo arrefecimento geotérmico; 

- Aproximar o MPP de cada módulo PV a seus valores nominais; 

- Permitir a simplificação de algoritmos de MPPT; 

- Disseminar e aplicar a reconfiguração de interconexões de painéis fotovoltaicos. 

 

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Trabalhos futuros deverão ser realizados para verificar a viabilidade econômica e 

identificar o ganho do conjunto RAGPV comparado a plantas PV convencionais em medições 

de médio e longo prazo. Como o custo dos componentes utilizados são reduzidos, caso o 

ganho em longo prazo seja significativo, certamente o conjunto RAGPV se torna viável 

economicamente. Estudos poderão ser realizados para verificar a vida útil média de todos os 

componentes utilizados para implantar o conjunto RAGPV. 

Variações da estratégia de reconfiguração proposta nesta tese podem ser estudadas, 

como por exemplo, um conjunto que utilize mais conversores para ser aplicado em plantas PV 

de maior porte. Este estudo permitirá encontrar a configuração que permita uma maior 

redução das perdas por sombreamento e uma quantidade menor de chaves. 
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Outra sugestão a ser adotada é a comparação entre estratégias de reconfiguração de 

interconexões elétricas e a reconfiguração mecânica (posição física e ângulo) dos painéis PV. 

A reconfiguração mecânica pode ser implantada por meio de controle de ângulo e posição 

pela detecção da maior radiação solar. 
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APÊNDICE A -  MODELO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO SIMULADO 

 

O modelo do módulo PV adotado para as simulações no PSIM foi inspirado no 

modelo Quartech CS6P-255P cujas especificações estão descritas no Anexo A. A Figura A.1 

apresenta o subcircuito referente a este módulo. Este subcircuito representa a conexão em 

série de 60 células PV, que é formado por três terminais de entrada, sendo que o primeiro 

representa a radiação incidente G, o segundo a temperatura do módulo T e o último representa 

o terminal de terra GND. Este subcircuito possui mais dois terminais de saída que representam 

os terminais positivo e negativo da tensão de saída do painel PV V
+
 e V

-
. 

A fonte de corrente Iph é uma fonte controlada, cuja corrente apresenta uma relação 1:1 

com a corrente da carga não linear Ivariável que é obtida pela equação da fotocorrente (3.4). O 

componente nDiodo representa a associação em série de n diodos. A corrente e a tensão do 

ndiodo são obtidas respectivamente por (3.2) e pela multiplicação das 60 células do módulo 

PV modelo Quartech CS6P-255P por (3.3). Da mesma forma, as resistências nRs e nRp são 

obtidas multiplicando as resistências série e paralela pelo número de células PV. 

 

Figura A.1 - Subcircuito de um módulo PV adotado no PSIM 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

A Tabela A.1 apresenta os dados utilizados por este subcircuito. Já a Figura A.2 (a) 

apresenta o circuito de um módulo PV em STC, com entradas de radiação (1000 W/m²) e de 

temperatura (298 K), conectado a uma carga, enquanto que a Figura A.2 (b) mostra a curva I-

V obtida para este circuito e a Figura A.2 (c) mostra a curva P-V. Para este caso, a potência, a 

corrente e tensão em MPP obtidos foram praticamente iguais ao do modelo quartech cs6p-

255P. 
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Figura A.2 - Simulação do módulo PV sob condições STC 

 

(a) circuito do módulo PV em STC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) curva I-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) curva P-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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Tabela A.1 - Dados do subcircuito adotado no PSIM 

 

Componente Descrição Valor 

Ivariável (A) 
Corrente em 

função de T e G 
[9 + 0,00585(T-298)]G/1000 

Iph (A) 
Fonte de corrente 

controlada 
Relação 1:1 com Ivariável 

InDiodo (A) Corrente do diodo 
0.00000000735 * [(T/298)^3] * exp{10000 * 1.12 * 

[(1/298)-(1/T)]} * {exp[(10000 * VnDiodo)/(T * 60)]-1} 

VnDiodo (V) Tensão do diodo 60[(V
+
 - V

-
)-( Iph - InDiodo - InRp) nRs 

nRs (Ω) 
Resistência série 

equivalente 
60 * 0,0043 

nRp (Ω) 

Resistência 

paralela 

equivalente 

60 * 16,7 

Fonte: Autor 

 

 



 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B -  DESCRIÇÃO DA ENERGIA GEOTÉRMICA SUPERFICIAL 

 

A energia geotérmica superficial (EGS) é definida como a energia térmica armazenada 

no subsolo a poucos metros de profundidade. Diferentemente da energia geotérmica profunda 

que é restrita a regiões próximas a vulcões, a EGS está disponível na maior parte do planeta. 

A principal fonte da EGS é o sol que envia calor diariamente para o subsolo. Segundo 

Wong, Snijders e McClung (2006), como o subsolo possui uma capacidade térmica elevada, 

este calor fica armazenado no subsolo de modo que a variação térmica é muito pequena. À 

medida que a profundidade aumenta, esta variação diminui até que em poucos metros, a 

temperatura se torna constante durante o ano inteiro, conforme ilustrado na Figura B.1. 

 

Figura B.1 - Amplitude das temperaturas sazonais em função da profundidade do solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Além da menor variação térmica, segundo Florides et al. (2005), a distribuição das 

temperaturas em maiores profundidades, ilustradas na Figura B.2, apresentam uma maior 

defasagem quando comparadas a de temperaturas mais próximas a superfície. Comportamento 

este semelhante a uma linha de transmissão, reforçando a grande capacidade térmica do 

subsolo. Estas curvas foram obtidas por (B.1) desenvolvida por Kusuda e Achenbach (1965) 

para prever as temperaturas do solo para qualquer época do ano em um local pré-definido. 
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onde 

Tsolo(Z,tatual) : temperatura do solo na profundidade z em relação ao tempo; 

Tmed: temperatura média do meio ambiente; 

Tamp = (Tmax - Tmin) / 2: amplitude da temperatura do meio ambiente; 

Tmax: temperatura máxima do meio ambiente; 

Tmin: temperatura mínima do meio ambiente; 

z: profundidade em relação à superfície (superfície = 0); 

λ: difusividade térmica do solo; 

tatual: dia do ano; 

tTmin: dia do ano com a temperatura mínima da superfície. 

 

Figura B.2 - Amplitude das temperaturas sazonais calculadas em função da profundidade do 

solo na cidade de Nicósia, Chipre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Florides e Kalogirou (2005, p. 3) 

 

Devido a esta grande capacidade térmica, o calor armazenado no sobsolo pode ser 

transferido para ambientes fechados ou outros sistemas onde há grande diferença de 

temperatura. Em geral, as trocas de calor são feitas por meio de serpentinas enterradas no 

subsolo por onde circula água ou ar, que por sua vez formam um circuito hidráulico fechado 

entre subsolo e o sistema de ou para onde o calor é transferido. 

No caso dos painéis PV, o seu calor é transferido para o subsolo, devido a temperatura 

mais elevada dos módulos. Mesmo em regiões mais quentes com grande incidência de raios 

solares, a diferença de temperatura entre os módulos PV e o subsolo é mais que suficiente 

para que a EGS possa ser utilizada para esfriar os painéis, aumentando seu rendimento.



 

 

APÊNDICE C -  CONVERSOR CC/CC 

 

Apresentam-se as principais características e o dimensionamento dos conversores do 

tipo Buck utilizados nos experimentos para obter o MPP das plantas PV principal e auxiliar. 

A figura C.1 mostra um conversor Buck não isolado com um MOSFET, onde um dos seus 

terminais é conectado ao terra do circuito, facilitando a implantação do controlador do PWM 

que é ligado ao terminal de gatilho do MOSFET. No caso específico da planta auxiliar, o 

conversor pode ser utilizado para ajustar o nível de tensão para igualar com a tensão da planta 

principal. O MPP de ambas as plantas é obtido pela regulação da carga através da modulação 

por largura de pulsos (PWM) da tensão. 

 

Figura C.1 – Circuito Buck utilizado nos experimentos 

 

 

Fonte: Autor 

 

A figura C.2 ilustra os circuitos equivalentes de cada uma das três etapas do conversor 

Buck que atuam da seguinte forma: 

1) Na primeira vez que a chave S fechada, o indutor L1 e o capacitor C2 são 

carregados e fornecem corrente para a carga; 

2) Quando a chave S é aberta, o indutor permanece fornecendo corrente e o capacitor 

estabiliza a tensão na carga. No mesmo instante a fonte externa carrega o capacitor C1 que se 

encontra isolado do restante do circuito; 

3) Nas demais vezes que a chave S fecha, parte da energia absorvida pelo capacitor C1 

é enviada para a carga aumentando o rendimento do conversor. 
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Figura C.2 – Circuitos equivalentes das etapas de operação do conversor buck. (a) primeiro 

ciclo com a chave fechada. (b) chave aberta. (c) chave fechada para os demais ciclos 

 

 

Fonte: Autor 

 

O projeto do conversor buck deve considerar as características dos módulos PV a 

serem utilizados. No modo contínuo em que a corrente do indutor maior que zero seja um dos 

requisitos do projeto, a relação ente as tensões de entrada e de saída é igual a: 

 

(C.1) 

 

onde w é o ciclo de trabalho, ts: é o tempo de condução da chave S (s) e f é a frequência do 

chaveamento (Hz). 

o
s

i

V
w t f

V
 



163 

 

  

De acordo com Martins e Barbi (2006) o valor do indutor L1 e das capacitâncias C1 e 

C2 para que o conversor opere em modo contínuo são iguais a: 

 

(C.2) 

 

(C.3) 

 

(C.4) 

 

onde 1L maxV é a variação máxima da tensão do indutor L1, 2C maxV  é a variação máxima da 

tensão do capacitor C2 e 1C maxV  é a variação máxima da tensão do capacitor C1. 

 

A tabela C.1 mostra os dados utilizados para este projeto, onde os valores de tensão e 

corrente de entrada foram obtidos conforme a associação de painéis PV modelo ProCharger 

4JF e com base nos valores fornecidos para operação em MPP. Os demais dados foram 

fornecidos para que os conversores operem com mínima ondulação de tensão e corrente 

possível. Os parâmetros calculados para este projeto são apresentados na tabela C.2. A figura 

C.3 apresenta uma foto dos dois conversores buck utilizados nos experimentos. 

 

Tabela C.1 – Parâmetros utilizados para o projeto do conversor buck 

 

Parâmetro Valor 

Vi (V) 35 

Ii (A) 10 

Ro (Ω) 0,5 

Io (A) 13,6 

f (kHz) 20 

w 0,6 

1L maxI (A) 0,2 

2CV (V) 0,1 

1CV (V) 0,1 

Fonte: Autor 
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Tabela C.2 – Parâmetros calculados e utilizados para o projeto do conversor buck 

 

Parâmetro Valor calculado Valor utilizado 

L1 (mH) 2,1 1,5 

C2 (μF) 12,9 25 

C1 (μF) 1700 1000 

Fonte: Autor 

 

Figura C.3 – Foto dos conversores buck 

 

 

Fonte: Autor 

 

 



 

 

ANEXO A -  ESPECIFICAÇÕES DOS PAINÉIS PV  

 

A.1 MÓDULO CANADIAN QUARTECH CS6P-255P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.canadiansolar.com/downloads/datasheets/na/Canadian_Solar-Datasheet-CS6PP-

SmartDC_v5.4_na.pdf 
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A.2 MÓDULO SIEMENS PROCHARGER 4JF 
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Fonte: Catálogo módulo fotovoltaico Siemens Procharger 4JF 
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ANEXO B -  BOMBA HIDRÁULICA 

 

 

 

Fonte: https://www.kleen-ritecorp.com/images/kleenrite/manuals/flojetxylem/fp122202/lf%20series%20data.pdf 
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ANEXO C -  SENSORES DE TEMPERATURA 

 

 

Fonte: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/433921/MAXIM/DS18B20.html 
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ANEXO D -  ESPECIFICAÇÕES DO MICROCONTROLADOR ARDUINO DUE 

 

 

 

Fonte: https://store.arduino.cc/usa/arduino-due 

 


