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RESUMO 
 

  
 

Diferentes formas de energia são utilizadas pelo homem desde os tempos mais 

remotos. Com o passar dos tempos a dependência da energia tem aumentado 

significativamente, devido ao crescimento da população mundial e o desenvolvimento 

de alguns países. Hoje em dia somos muito dependentes da energia, seja nos lares, 

indústria, comunicações, transporte ou para qualquer outro tipo de uso, aumentando 

desta forma as necessidades energéticas globais. 

 
 A escassez dos combustíveis fósseis e a luta contra as emissões de gases 

poluentes para atmosfera, são preocupações que a nível global estão a alarmar cada vez 

mais a humanidade. Estas questões representam uma forte aposta para a investigação e 

desenvolvimento de novas tecnologias energéticas, amigas do ambiente. Uma dessas 

soluções, claramente uma das mais promissoras, consiste no aproveitamento da energia 

solar para produção de energia eléctrica por conversão fotovoltaica com auxílio de um 

seguidor da posição solar. 

 
O trabalho descreve os procedimentos para a construção de um seguidor solar 

“Solar Tracker” com seguimento a um eixo, ao longo do dia. Na construção do 

protótipo, um microcontrolador é utilizado para comparar a intensidade de dois sensores 

em termos de tensão e um circuito de controlo para o accionamento do motor. A 

vantagem de se usar um seguidor solar é permitir que o ângulo de incidência dos raios 

solares, que varia ao longo do dia devido ao constante movimento da terra, seja sempre 

perpendicular ao plano do módulo. Isto permite um melhor aproveitamento de energia 

solar incidente no módulo. 

 
Inicialmente procedeu-se aos traçados das curvas características I-V de módulos 

fotovoltaicos, permitindo uma verificação do desempenho em termos da potência que os 

mesmos são capazes de disponibilizar. Esta análise permitiu conhecer a eficiência e 

outros parâmetros relacionados com as características eléctricas dos módulos. 
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 O recurso a esta forma de produção de electricidade tem vindo a ser cada vez 

mais competitiva. Em alguns países como Alemanha, Japão, Espanha etc., tem vindo a 

ser bastante utilizada, devido aos avanços da própria tecnologia. Os sistemas 

fotovoltaicos apresentam-se nos dias de hoje como uma opção bastante promissora, 

onde poderão ocupar um lugar de destaque na diversificação das fontes energéticas do 

planeta. 
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ABSTRACT 
 

 

Different forms of energy are used for man since ancient times. With the passage 

of time the dependence of energy has increased significantly to the growth of the world 

population and the development of some countries. Now a days we are very dependent 

on energy, in homes, industry, communications, transport and for any other use, thereby 

the global needs of energy is increasing. 

 
The scarceness of fossil fuels and the need to reduce the emissions of CO2 are 

issues that concerns and alarms humanity. These issues represent a strong bet for 

research and development of new energy technologies that are friendly to environment. 

One such solution, clearly one of the most promising, is the use of solar energy to 

produce electricity by photovoltaic conversion with the solar tracker. 

 
This work describes the procedures for the construction of a Solar Tracker, with 

one direction to follow the sun along the day. To build the prototype a microcontroller 

is used to compare the intensity of two sensors in terms of voltage and one control 

circuit to drive the stepper motor. The advantage of using a solar follower is to allow the 

angle of incidence of solar radiation that changes due to the constant movement of the 

earth remains always perpendicular to the plane of the module. This way, a better use of 

the solar energy that is incident on the module can be achieved. 

 

At beginning the characteristics curves I-V of the photovoltaic modules was 

drawn to determine the performance in terms of the power available.  This analysis is a 

way to know the efficiency and other parameters related to their electrical 

characteristics. 

 
The use of this method to generate electricity has become increasingly 

competitive. In some countries like Germany, Japan, Spain etc., this method has been 

adopted and used, because of advances in this technology. Now-a-days the photovoltaic 

systems represent themselves a very promising option and they can have an important 

role in the diversification of energy sources on the planet. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Différentes formes d'énergie sont utilisés par l'homme depuis les temps anciens. 

Avec le passage du temps, la dépendance sur l'énergie a augmenté de façon 

significative, à la croissance de la population mondiale et le développement de certains 

pays. Aujourd'hui, nous sommes très dépendants de l'énergie, que ce soit dans les 

habitations, l'industrie, les communications, le transport ou pour toute autre utilisation, 

ce qui augmente les besoins mondiaux en énergie. 

 
La rareté des combustibles fossiles et la nécessité de réduire les émissions de 

CO2 sont des questions qui préoccupe et alarme de plus en plus l'humanité. Ces 

questions représentent un effort pour la recherche et le développement des nouvelles 

technologies de l'énergie qui sont respectueuses de l'environnement. Une de ces 

solutions, clairement l'un des plus prometteurs, est l'utilisation de l'énergie solaire pour 

produire de l'électricité par conversion photovoltaïque avec suiveur solaire. 

 
Ce document décrit les procédures nécessaires pour la construction d'un suiveur 

de la position du soleil avec une direction, pendant la journée. Pour construire le 

prototype, un microcontrôleur est utilisé pour comparer l'intensité de deux senseurs en 

termes de tension et un circuit qui contrôle le moteur pas à pas. L'avantage d'utiliser un 

suiveur solaire est de permettre à l'angle d'incidence du rayonnement solaire qui change 

avec le mouvement constante de la terre, de reste toujours perpendiculaire au plan du 

module. De cette façon, une meilleure utilisation de l'énergie solaire qui est incident sur 

le module peut être réalisée. 

 
Initialement, on a tracé des caractéristiques I-V des modules photovoltaïques qui 

a permit de faire une vérification de la performance en termes de puissance. Cette 

analyse est un moyen de connaître l'efficacité et d'autres paramètres liés à leurs 

caractéristiques électriques. 

 
L'utilisation de cette forme de production d'électricité a été de plus en plus 

concurrentielle. Dans certains pays comme Alemanhe, Japon, Espanhe etc., cette 

méthode a été adoptée et utilisé, grâce aux progrès de cette technologie. Aujourd'hui les 
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systèmes photovoltaïques représentent une option très prometteuse, et ils peuvent jouer 

un rôle important dans la diversification des sources d'énergie de la planète. 

 

Mots-clés: Energie renouvelables, les systèmes photovoltaïques, Suiveur Solaire; 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 - Contexto do Trabalho 
 

A energia é um elemento essencial à vida das sociedades modernas e é uma das chaves 

para o desenvolvimento destas. Hoje em dia a poluição e o crescente consumo de recursos 

para a produção de energia eléctrica são problemas que afectam toda a humanidade. Algumas 

consequências são, por exemplo, o efeito estufa e alterações climatéricas que estão a afectar 

todo o planeta. Diante desse cenário, a geração de energia eléctrica através de fontes 

renováveis de energia apresenta-se como uma alternativa atraente, pois além de não poluírem 

o ambiente, ainda têm a vantagem de serem inesgotáveis. 

 

 
Figura 1. 1 – Estimativa da evolução do consumo dos recursos fosseis e as necessidades energéticas do planeta [22] 

 

Observando o gráfico da Figura 1.1, torna-se imprescindível encontrar alternativas 

noutros tipos de recursos energéticos. Existe a necessidade de se identificar soluções locais, 

viáveis sob o ponto de vista técnico e económico, que permitam a redução do actual consumo 

energético. Estas soluções podem passar, por exemplo, por incentivos à adopção de 

procedimentos e equipamentos que visem a eficiência energética, alternativas de geração de 

energia que diminuam a necessidade do consumo de combustíveis fósseis. Reforçar a 

importância da investigação e do desenvolvimento de novas tecnologias, além da 
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transferência e adaptação de tecnologias já existentes à realidade. No que diz respeito a 

Portugal, o país não possui recursos fósseis suficientes para atender às suas necessidades de 

energia.  

 
É neste contexto que este trabalho será integrado. Na perspectiva da produção de 

energia eléctrica, onde os sistemas fotovoltaicos com seguimento apresentam-se como uma 

alternativa muito viável para suprir de certa forma a carência energética nacional, pois o 

recurso solar é abundante em Portugal. Além do mais, hoje em dia este tipo de 

aproveitamento atingiu um grau de desenvolvimento tecnológico que lhe garante alta 

fiabilidade e uma grande gama de configurações, que o tornam flexível para ser aplicado em 

qualquer necessidade de consumo. Por todas essas razões, algumas empresas em Portugal 

(Martifer, Waveyear, Mecasolar, Vensol, WS Energy etc.) tem estado a apostar neste tipo de 

aproveitamento energético de forma a acelerar sua expansão no país. 

 

1.2 - Motivação 
 

O aproveitamento da energia fotovoltaica surge como uma contribuição para a redução 

da dependência energética dos combustíveis fósseis. Para os países em vias de 

desenvolvimento a sua aplicação pode ser ampla, desde contribuir para o fornecimento de 

energia eléctrica às populações que dela estão carenciadas, à alimentação de pequenas cargas 

isoladas, atender consumidores rurais dispersos, a pequenas redes isoladas ou mesmo em 

sistemas ligados à rede de distribuição de energia. 

 
Para alguns países Africanos, a maior dificuldade encontrada na inserção da tecnologia 

fotovoltaica pode estar relacionada com a ausência de mercado e alguma falta de 

conhecimento da tecnologia. Pode também estar relacionada com a falta de empresas que 

prestem esses serviços. Embora em alguns países esta falta de conhecimento já tenha sido 

ultrapassada. Nesse sentido, enfrenta-se a seguinte dificuldade: do meu ponto de vista a 

tecnologia solar não tem mercado por ser cara e ainda é cara por não ter mercado. 

 
É neste cenário que surge a principal motivação para este trabalho. Passando por 

promover as energias renováveis apresentado mais uma solução para fazer o seguimento da 

posição solar, perante as várias soluções já existentes no mercado Português e internacional. 

As experiências adquiridas no desenvolvimento do sistema em causa e as alternativas 

encontradas de modo a ultrapassar certas dificuldades poderão servir de apoio a alguns 
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trabalhos futuros. 

 
Pretende-se também com o trabalho mostrar que existe uma grande melhoria em 

termos de aproveitamento energético num sistema fotovoltaico com seguimento da posição 

solar em relação ao aproveitamento de um sistema fixo. 

 

1.3 - Objectivos 
 

As razoes apresentadas nos pontos anteriores foram determinantes na definição dos 

objectivos deste trabalho, os quais se expressam genericamente por desenvolver um seguidor 

solar para um pequeno sistema fotovoltaico autónomo. Para isso, foi necessário no 

desenvolvimento a escolha adequada da parte electrónica e mecânica do sistema. O protótipo 

a construir tem as seguintes características: 

 

• Seguimento de um eixo ou seja com uma mobilidade segundo o eixo azimutal 

(Este – Oeste), que será capaz de orientar o módulo fotovoltaico na direcção do 

sol ao longo do dia; 

• Temos uma unidade de controlo e de posicionamento do módulo, utilizando 

uma componente electrónica para accionar o motor e um microcontrolador 

PIC12F675 da Microchip Technology que faz a leitura dos sensores. O 

seguimento relativo do sol ao longo do dia será feito com auxílio da 

comparação do nível de tensão em dois sensores de luminosidade, designados 

por LDR1; 

• Na parte mecânica utilizou-se um motor de passo para um posicionamento 

mais preciso (Motor retirado da Drive de disquetes de um computador) e uma 

estrutura de madeira que serve de suporte para o pequeno módulo fotovoltaico.  

 

Um objectivo secundário é de ensaiar os módulos fotovoltaicos ou seja traçar as suas 

respectivas curvas características I-V com auxílio do equipamento PVPM6020 fornecido pelo 

INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologias e Inovação, com isso verificar-se-á as 

características I-V e restantes dados fornecidos pelos fabricantes.  

 

 
                                                            

1 Light Dependent Resistor 
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1.1 - Estrutura e Organização da Tese 
 
 

Nesta tese além deste capítulo introdutório, são apresentados mais 4 capítulos onde 

são descritas as principais fundamentações para o desenvolvimento do trabalho, metodologias 

utilizadas para alcançar os objectivos especificados nos parágrafos anterior, materiais 

utilizados e resultados obtidos.  

 
No capítulo 2 são apresentados os principais marcos históricos que contribuíram para a 

evolução do efeito fotovoltaico. Noções associados a radiação solar, as bases de operações das 

células fotovoltaicas, os modelos matemáticos que descrevem as curvas características I-V 

dos módulos, assim como descrever as propriedades dos materiais utilizados e as principais 

tecnologias disponíveis para o fabrico das células e módulos fotovoltaicos. Também nesse 

capítulo é apresentado de forma sucinta o estado da arte da energia fotovoltaica em Portugal.  

 
No capítulo 3 são descritos os procedimentos do traçado das curvas características e 

especificações para dois tipos de módulo (policristalino e amorfo), desenvolvidos nas 

instalações do INETI. 

 

No capítulo 4 é apresentado em detalhe o protótipo do seguidor solar construído. Nesta 

parte do trabalho são descritas as partes integrantes e os respectivos procedimentos de 

implementação do pequeno protótipo construído. Na parte final fez-se um pequeno teste do 

aproveitamento energético do sistema. 

 
Finalmente, no capítulo 5 serão apresentadas as conclusões finais desta tese, algumas 

sugestões para trabalhos futuros. Também nesse capítulo é apresentado a importância deste 

tipo de sistemas num país2 em que os seus índices de crescimento, em termos de 

desenvolvimento estão bastante elevados e com uma grande dependência em termos de 

combustíveis fosseis. 

 

 
 

 

 

                                                            
2 Angola 
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1.4 - Trabalhos Relacionados 
 

Nos dias de hoje já existem muitos trabalhos relacionados com desenvolvimento de 

seguidores solares, desde sistemas simples de um e dois eixos até a sistemas de grande 

complexidade. 

Nesta breve revisão da literatura relacionada com o tema, alguns trabalhos importantes 

e mais recentes no contexto actual são brevemente descritos. 

 

1.4.1 – Seguidor solar de um eixo 
 

Muhammad Faheem Khan, Rana Liaqat Ali 
 

Sistema de seguimento automático3, o qual fornece automaticamente um melhor 

alinhamento dos módulos solar com o sol ao longo do dia, para obter uma máxima produção 

de electricidade. O sistema baseia-se em sensores LDR, e seu funcionamento depende da 

intensidade da luz recebida. Todos os sensores (todos com diferentes funcionalidade) enviam 

sua produção para microcontrolador AT89c52. Em seguida, o microcontrolador executa a 

tarefa predefinida pelo software.  

 

Faculdade de Engenharia Electrónica, Universidade de Islamabad, Paquistão 

 

 
Figura 1. 2 - Seguidor solar de um eixo desenvolvido por Muhammad F. Khan e Rana L. Ali (2006) 

 

 
 
                                                            

3 Em Inglês ASTS – Automatic Sun Tracking System  
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J. Rizk, Y. Chaiko 
 

Este trabalho demonstra os benefícios de um sistema de controlo da posição solar, 

utilizando sensores de luz e um motor de passo. Este método tem um crescente poder, 

eficiência através do desenvolvimento de um dispositivo que monitora o sol para manter o 

painel fotovoltaico em um ângulo certo para o seu raios. Um sistema de seguimento solar é 

projectado, implementado e testado experimentalmente. A concepção do sistema é 

apresentada na Figura 1.3. 

 
Universidade de Western Sydney, Penrith south DC 
 
 

 
Figura 1. 3 - Seguidor solar de um eixo desenvolvido por J Rizk e Y. Chaiko (2008) 

 

1.4.2 – Seguidor solar de dois eixos 
 

Manuel Trindade, Júlio S. Martins, João L. Afonso 
 

Neste artigo é apresentado um sistema para optimização da extracção da energia 

produzida por um painel solar fotovoltaico. Este sistema detecta a face que tem maior 

intensidade da luz solar, orienta o painel nessa direcção, e optimiza a extracção da energia 

produzida através de um circuito que faz com que o painel opere no ponto de máxima 

potência (circuito MPPT4). A energia eléctrica produzida é utilizada para carregar baterias ou 

alimentar cargas. 

 

Departamento de Electrónica Industrial, Universidade do Minho, Campus de Azurém – 
Guimarães 
                                                            

4 Maximum Power Point Tracker - circuito seguidor do máximo valor de pico da potência 



 

7 
 

 
Figura 1. 4 - Seguidor solar de dois eixos desenvolvido por Manuel Trindade, Júlio S. Martins, João L. Afonso (2005) 
 
 
A. Yazidil, F. Betin , G. Notton , G.A. Capolinol, 
 

 

Este documento apresenta, um seguidor solar de baixo custo, com dois eixos. O 

objectivo é obter uma alta precisão no posicionamento do módulo. A parte de controlo é 

suportada por algoritmos PID ou lógica de controlo fuzzy, sendo o módulo impulsionado por 

dois motores de corrente contínua. Na Figura 1.5 pode-se visualizar a parte mecânica 

completa do sistema. 

 

 
Centro de Robótica, Engenharia Eléctrica e Sistemas de Controlo da Universidade de Picardie 

 

 
 

Figura 1. 5 - Seguidor solar de dois eixos desenvolvido por A. Yazidil, F. Betin , G. Notton , G.A. Capolinol 
(2006) 
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1.5 - Contribuição  

 
Existe actualmente em Portugal uma crescente preocupação com a eficiência 

energética das construções, sobretudo em ambiente urbano, onde o consumo energético em 

geral, e o eléctrico em particular, são significativos. Esse facto tem aumentado o interesse pela 

tecnologia fotovoltaica, com isso acelera o mercado fotovoltaico e beneficia o país, 

contribuindo para o desenvolvimento social e económico.  

 
Diversas razões podem ser invocadas para esta tendência observada. No entanto, é 

consensual do ponto de vista internacional que esta reorientação seja essencialmente 

associada a assegurar o bem-estar, sem comprometer o futuro. Em Janeiro de 2009 foi criada 

numa conferência em Bonn, Alemanha, a Agência Internacional de Energias Renováveis5 que 

visa fomentar as energias renováveis no mundo. Em Portugal a microgeração6 é um dos vários 

programas existentes associados a esse crescente interesse. 

 
Neste contexto, partindo de alguns trabalhos relacionados com este protótipo pretende 

contribuir com mais uma forma simplificada e eficiente de aproveitar a energia fotovoltaica 

com acompanhamento da posição solar. O sistema de controlo foi construído com 

componentes facilmente encontrados no mercado, com custos bastante acessíveis. Podendo 

desta forma levar ao dimensionamento de um sistema de grande porte com as mesmas 

características, que poderá ser instalado no DEE7 da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade 

de Ciências e Tecnologias.  

 
Para avaliação de desempenho do suposto sistema a instalar no telhado do DEE, foram 

recolhidos os dados (temperatura, velocidade do vento e radiação incidente) através de uma 

pequena estação meteorológica com um conjunto de sensores instalados no telhado no 

período de verão de 15 de Agosto 2008 a 4 de Setembro 2008. 

 

Foram feitas medidas periódicas (de hora em hora), a seguir são mostrados os 

resultados ao longo de dois dias, o dia 19 de Agosto 08 e do dia 3 de Setembro 08. Para esses 

mesmos dias são mostrados resultados colectados de radiação incidente máximos, média e 

mínima. 

 
                                                            

5 Sigla em Inglês Irena – International Renewable Energy Agency 
6 A microgeração consiste em produzir electricidade em instalações de energias renováveis de pequena 

potência para vendê-la a rede pública [EDP] 
7 Departamento de Engenharia Electrotécnica 
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Figura 1. 6 - Medidas de radiação incidente no telhado, no dia 19/08/08 

 

 
 

Figura 1. 7 - Medidas de radiação incidente no telhado, no dia 3/09/08 
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2  PRODUÇÃO DE ENERGIA POR VIA 
FOTOVOLTAICA 

 

2.1 – Introdução 
 

Este capítulo constitui uma introdução ao tema da conversão fotovoltaica. Começa-se 

por introduzir os principais marcos históricos que contribuíram para a sua evolução, as 

principais noções associados a radiação solar. Relembramos em seguida o princípio de 

funcionamento destes dispositivos, rendimentos de conversão e o modelo matemático a eles 

associado. Abordando de forma sucinta os aspectos tecnológicos, o fabrico de células e 

módulos fotovoltaicos de silício.  

 
 Nesta pequena apresentação do estado da arte relacionado com a energia fotovoltaica, 

dar-se-á também alguma ênfase ao efeito das variáveis climáticas sobre o comportamento dos 

dispositivos fotovoltaicos. Por fim iremos analisar a situação da energia fotovoltaica em 

Portugal. 

 

2.2 – Evolução histórica da conversão fotovoltaica 
 

A descoberta do efeito fotovoltaico remonta ao século passado e 

deve-se ao físico Francês Alexandre Edmond Bacquerel que, em 1839, o 

observou num electrólito. Mais tarde, em 1876, Adams e Day detectaram 

igualmente o fenómeno, desta vez num material semicondutor. 

 
 A utilização deste material (preço elevado e, baixo rendimento de conversão – 1%) 

para produção de energia eléctrica não teria grande continuidade prática e foi necessário 

esperar mais 50 anos para que, à luz dos nossos conceitos introduzidos pela teoria da 

Mecânica Quântica, surgisse pela primeira vez uma explicação plausível para o fenómeno 

fotovoltaico e renascesse o interesse por este tipo de conversão. 

 
 Foi Schottky que, em 1930, estabeleceu esse fundamento teórico. A partir daí e até 

princípios da década de 60, assistiu-se a uma evolução muito rápida do fotovoltaico, em 

termos de descoberta de materiais passíveis de proporcionar uma conversão eficaz e do 
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desenvolvimento tecnológico de dispositivos conversores. Nos tópicos seguintes são 

apresentados resumidamente os principais marcos históricos: 

 

1932: Audubert e Stora observaram o efeito fotovoltaico no Sulfureto de Cádmio (CdS); 

1941: Ohl descobre o efeito fotovoltaico em cristais de silício (Si); 

1940/50: Desenvolve-se um método (Czochralski) para obtenção de Si de elevado grau de 

pureza, sob a forma de lingote monocristalino, essencialmente destinado a indústria 

electrónica nascente; 

1954: realização prática da primeira célula solar Si monocristalino (Pearson, Fuller, Chapin). 

Descoberta do efeito fotovoltaico no Arsenieto de Gálio (GaAs), por Walker, e em cristais de 

Sulfureto de Cádmio (CdS), por Reynolds e Leies; 

1956: Primeiras aplicações terrestres da conversão fotovoltaica (luzes de flash, bóias de 

navegação, telecomunicações); 

1958: Primeiras aplicações espaciais (satélite VANGUARD 1); 

1959: Realização das primeiras células de Si multicristalino; 

1961: Observação do efeito fotovoltaico em células de Sulfureto de Cobre-Sulfureto de 

Cádmio (Cu2S-CdS); 

1973: A primeira casa alimentada por energia fotovoltaica, construída na universidade de 

Delaware; 

1983: O primeiro automóvel alimentado por energia fotovoltaica percorre uma distância de 

4 000 km na Austrália; 

 

 Não obstante a comercialização de dispositivos fotovoltaicos se ter inicialmente 

processado para o mercado das aplicações terrestres, foi no âmbito dos programas espaciais 

que o desenvolvimento tecnológico desses dispositivos mais se fez sentir, sobretudo no caso 

do Silício de qualidade electrónica, de tal maneira que estes passaram a ser sistematicamente 

utilizados como fonte de energia quase exclusiva nos satélites espaciais.  

 
 Até 1973, o mercado fotovoltaico terrestre foi insignificante face ao das aplicações 

especiais e só a partir de então, com a primeira crise energética mundial, é que foram 

realizados importantes esforços de investigação e desenvolvimento (I&D), sobretudo nos 

países mais industrializados. Visando o aperfeiçoamento das tecnologias conhecidas ou a 

descoberta de novos processos de fabrico de dispositivos fotovoltaicos para uso terrestre, com 

melhores rendimentos e menores custos, de forma a viabilizar a sua utilização fase aos 

sistemas electroprodutores convencionais. A evolução a nível mundial, do mercado 
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fotovoltaico para aplicações terrestres, bem como a situação actual, particularmente para o 

caso português, será discutida mais adiante [20].  

 

2.3 – Tecnologias e modo de fabrico das células fotovoltaicas 
 

Nesta parte do trabalho serão apresentadas as características básicas do funcionamento 

de uma célula fotovoltaica. Será explicado o funcionamento do efeito fotovoltaico que 

consiste basicamente na transformação de energia solar em energia eléctrica. Fenómeno esse 

que foi observado pela primeira vez em 1839, por Alexandre Edmond Bacquerel. 

 
2.3.1 - Tecnologias disponíveis 
 

Actualmente existem diferentes tecnologias e materiais que permitem visualizar o 

efeito fotovoltaico. Em termos de aplicações terrestres, dentre os dispositivos semicondutores 

utilizados para a produção de células fotovoltaicas distinguem-se em várias categorias 

consoante a estrutura do material e processo de fabrico. O mercado continua, no entanto, 

dominado pela tecnologia associada ao silício que representa cerca de 85 % da produção, 

dividida de uma forma sensivelmente igual entre as tecnologias de silício monocristalino e a 

do silício policristalino, sendo os restantes 15 % de tecnologias de películas finas que têm tido 

um grande desenvolvimento nos últimos anos. 

 

 
Figura 2. 1‐ Tipos de tecnologias das células 
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 Em seguida, faremos uma breve abordagem sobre as tecnologias mais utilizadas. Os 

outros tipos de tecnologias encontram-se já desenvolvidas a nível comercial embora os seus 

rendimentos sejam ainda inferiores aos obtidos com a tecnologia do silício cristalino. 

 

Silício monocristalino - Representam a primeira geração da tecnologia fotovoltaica, 

atingindo cerca de 60 % do mercado. As técnicas utilizadas na sua 

produção são complexas e caras. Por outro lado, é necessária uma 

grande quantidade de energia no seu fabrico, devido à exigência de 

utilizar materiais em estado muito puro e com uma estrutura de cristal 

perfeita. Estes aspectos fazem com que seja a tecnologia que apresenta a 

eficiência e custo mais elevados da actualidade.  

 

Silício policristalino - É constituído por um número muito 

elevado de pequenos cristais, dispondo de uma cota de mercado de cerca 

de 30%. Em contrapartida, o processo de fabricação é menos rigoroso e 

consequentemente mais barato que a tecnologia de silício 

monocristalino.  

 

Silício amorfo – Esta tecnologia diferencia-se das outras 

tecnologias por não possuir estrutura cristalina, sendo caracterizado por 

se apresentar sob a forma de películas finas. O processo de fabrico do 

silício amorfo oferece custos ainda mais baixos que o silício 

policristalino, e o baixo consumo de energia para a sua produção é uma 

grande vantagem relativamente às tecnologias mencionadas 

anteriormente.  

 

O rendimento típico destes módulos está indicado na Tabela 1.1: 
 

 

 Rendimento
Típico 

Máximo registado
em aplicações 

Rendimento 
máximo registado 

em laboratório 

Monocristalino 12 – 15% 22,7% 24,0% 
Policristalino 11 – 14% 15,3% 18,6% 
Silício amorfo 6 – 7% 10,2% 12,7% 

 

Tabela 2. 1 - Rendimento dos módulos 

Figura 2. 3 – Célula 
policristalina 

Figura 2. 2 ‐ Célula 
monocristalina 

Figura 2. 4 ‐ Módulo 
amorfo 
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Na área dos novos materiais, os desenvolvimentos são permanentes. O silício 

monocristalino começa cada vez mais a ser substituído. Uma das razões desta substituição é o 

custo da sua transformação, purificação que é tecnologicamente complexa, como veremos 

mais adiante. Há também quem continue a investir nesta tecnologia, embora utilizando 

técnicas de transformação mais baratas e menos refinados. Mas o futuro passa pela descoberta 

de novos materiais, mais baratos e mais eficientes. 

 
Os módulos solares de filmes finos como o silício amorfo, o CIS - di-selenieto de 

Cobre e Índio e o CdTe - Telurieto de Cádmio, apresentam uma óptima aparência estética e 

têm surgido no mercado com grande utilidade, como em algumas aplicações arquitectónicas 

(ver Anexo A). 

 

2.3.2 - Processo de fabrico de um módulo fotovoltaico de silício 
 

O silício cristalino continua hoje a ser o material mais utilizado no fabrico de células 

para os módulos fotovoltaicos. As razões de ser deste domínio do silício cristalino estão 

associadas às características únicas deste material, nomeadamente a sua abundância8 no 

planeta [15]. 
 

 

Figura 2. 5 - Materiais onde existe o silício, a) Feldspato; b) Granito; c) Areia; d) Argila; e) Quartzo [15] 

 

Aparece na argila, feldspato, granito, quartzo e areia, normalmente na forma de 

dióxido de silício SiO2, também conhecido como sílica que é fundida num forno eléctrico a 

temperaturas bastantes elevadas, aproximadamente 1 700 ºC. São vários os tratamentos para 

transformar o silício em semicondutor, entre eles a adição ao silício algumas substâncias ditas 

dopantes a fim de transformá-lo num semicondutor do tipo P ou N. A junção de elementos 

                                                            
8 Cerca de 30%, no conjunto dos elementos que constituem a crosta terrestre. 
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dopantes como Boro (B) e Fósforo (P) modifica o equilíbrio electrónico das películas finas de 

silício transformando-as em células sensíveis a luz. Na Figura 2.6 podemos observar as várias 

etapas constituintes do processo de fabrico de um módulo fotovoltaico (Purificação, 

cristalização, processo de corte, tratamento físico/químico, processo de junção e por fim 

enquadramento do respectivo módulo) [14]. 

 

  

 

Figura 2. 6 - Processo de fabrico de um módulo fotovoltaico de silício  

 

A produção das células fotovoltaicas necessita de energia, e é estimado que uma célula 

fotovoltaica deve funcionar cerca de dois anos para produzir a energia necessária ao seu 

fabrico [14]. 

 

2.4 – Propriedades eléctricas das células solares 
 

As células fotovoltaicas utilizadas na conversão da radiação solar em electricidade 

utilizam propriedades eléctricas especificas de materiais semicondutores, conhecidos por se 

comportarem como isolantes a baixas temperaturas e condutores quando sujeitos a 

temperaturas mais elevadas, ou, à incidência de radiação.  
 

A estrutura electrónica dos semicondutores é tal que à temperatura de 0 K a banda de 

energia correspondente aos estados possíveis para os electrões, banda de valência, encontra-se 

completa, passando o semicondutor a comportar-se como um isolante. A banda de valência 
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está separada da banda de estados possíveis mais próxima, denominada banda de condução, 

por uma banda proibida ou interdita9. Esta banda é suficientemente pequena para que, à 

temperatura ambiente, alguns electrões possam ser excitados termicamente ou por absorção 

de radiação para a banda de condução, podendo então mover-se na estrutura do material por 

acção de um campo eléctrico [7]. 

 
A mais pequena quantidade de energia que pode ser transferida num processo físico é 

chamada quantum e sendo a luz uma forma de energia, um quantum de luz é denominado por 

fotão. Assim quando a radiação solar incide no material semicondutor, como se encontra 

representado na Figura 2.7, a energia dos fotões é transferida para o sistema electrónico do 

material, podendo excitar electrões da banda de valência Ev caso essa energia seja suficiente. 

Os electrões movem-se então para a banda de condução de energia Ec, deixando lacunas10 nos 

seus lugares, dando origem à criação de pares de electrão - lacuna. 

 
A diferença entre os níveis de energia Ev e Ec, corresponde à energia da banda 

proibida, Eg, que é uma característica de cada material semicondutor e exprime-se usualmente 

em unidades electrão -Volt (eV)11.  

 

 
Figura 2. 7 - Diagrama de bandas de energia de um semicondutor 

 
A energia de um fotão de frequência ν é dada pela lei de Planck, 
 

 
       

 

                                                            
9 Também conhecida por gap, Eg 
10 As lacunas correspondem às orbitais livres que são deixadas vagas pelos electrões que passam para a 

banda de Condução 
11 1eV=1,602x10-19 Joule 
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sendo h12 a constante de Planck, e ν a frequência da radiação13, associada ao fotão. Para 

qualquer frequência está implicado um comprimento de onda, pelo que esta relação pode ser 

traduzida por . A lei de Planck pode assim ser definida por: 

 

 
 

em que, c14 é a velocidade de propagação da luz no vácuo e λ o comprimento de onda. 

 

O fenómeno conhecido por fotocondutividade é definido pelo aumento da 

condutividade eléctrica de um elemento semicondutor quando a radiação a uma frequência 

apropriada incide no material. Este fenómeno ocorre sempre que uma radiação incidente com 

energia superior à da banda proibida do semicondutor, é usada para irradiá-lo. Assim ao 

penetrar no semicondutor o fotão só pode gerar um par electrão-lacuna se a sua energia for 

superior à da banda proibida , o que implica existir um comprimento de onda de 

corte, , a partir do qual não existe absorção da radiação no espectro solar, dado por: 

 

 
 

No caso do silício cristalino, em que Eg =1,12 eV, a absorção da radiação com geração 

de pares só ocorre para comprimentos de onda inferiores a λc=1,1µm, havendo uma larga 

faixa do espectro solar que não é aproveitada para conversão em energia eléctrica [5,7]. 

 
Por outro lado, os pares electrão-lacuna gerados tendem a ocupar por relaxação, num 

intervalo de tempo muito curto, os níveis de menor energia nas respectivas bandas, pelo que a 

energia em excesso é dissipada no semicondutor sob a forma de calor. Deste modo, a energia 

ganha por cada par electrão-lacuna gerado na absorção de um fotão, é independente da 

energia deste e igual à energia da banda proibida Eg. Os electrões passaram para a banda de 

condução mas acabaram por se recombinar com os pares de electrão-lacuna, não dando 

origem a qualquer corrente eléctrica. 

 

                                                            
12 h = 6,626x10-34 J.s 
13 Em Hertz. 
14 c = 3x109 m.s-1 
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A criação de pares de electrão-lacuna não é suficiente para a criação de uma corrente 

eléctrica utilizável, havendo portanto a necessidade de recorrer a um processo que promova a 

separação dos portadores de carga fotogerados. O processo mais utilizado para promover a 

separação dos portadores de carga consiste na utilização de uma barreira de potencial que se 

estabelece na interface de junção de dois semicondutores diferentes, ou seja, com diferentes 

portadores de carga maioritárias. O fabrico de tipos de semicondutores diferentes é 

conseguido introduzindo impurezas especiais denominadas dopantes, que controlam as 

concentrações relativas de electrões na banda de condução e de lacunas na banda de valência. 

 
Assim a adição durante a formação do cristal de silício, de átomos de elementos do 

grupo V da tabela periódica, com cinco electrões nas orbitais de valência, como por exemplo 

o fósforo, conduz a que quatro electrões partilhem as orbitais de valência com os quatro 

átomos de silício envolventes e permite a passagem de um electrão desemparelhado para a 

banda de condução. Os semicondutores dopados deste modo dizem-se do tipo n, por 

possuírem portadores de carga predominantemente negativos. 

 
A adição de átomos do grupo III da tabela periódica com três electrões de valência, 

como por exemplo o boro, conduz a que uma orbital de valência num dos átomos de silício 

envolventes fique incompleta, dando origem a uma lacuna na banda de valência. Esta lacuna 

pode atrair um electrão de um átomo vizinho, ficando a orbital preenchida e dando origem a 

uma propagação da lacuna no cristal. Os semicondutores assim dopados dizem-se do tipo p 

por possuírem portadores de carga predominantemente positivos, as lacunas [5]. 

 
Figura 2. 8 - Esquema de funcionamento de uma célula solar, para acender uma lâmpada 
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Quando é criada uma junção p-n na interface entre dois semicondutores dos tipos p e 

n, electrões livres do material do tipo n fluem por difusão para o material do tipo p e 

inversamente as lacunas do material do tipo p fluem para o material do tipo n, dando origem à 

formação de um forte campo eléctrico na interface que impede a continuação do fluxo 

indefinidamente e constitui uma barreira de potencial. A luz solar ao incidir no material 

semicondutor da célula, gera pares de electrão-lacuna em ambos os lados da junção, que se 

movem por acção do campo eléctrico da junção em sentidos contrários. As lacunas no 

material do tipo p movem-se para a base da célula, enquanto que os electrões no material do 

tipo n se movem para a superfície superior, sendo a corrente gerada no interior do 

semicondutor recolhida através de contactos metálicos colocados no topo e base da célula. 

 

2.5 – Princípio de funcionamento de uma célula - Efeito fotovoltaico 
 

As células solares são dispositivos semicondutores fotossensíveis cuja importância 

reside no facto de terem a propriedade de converter parte da luz incidente em energia eléctrica 

de corrente continua quando expostas a luz natural ou artificial. 

 
A energia fotovoltaica resulta da conversão directa da luz solar em energia eléctrica. 

Alguns materiais semicondutores exibem efeito fotoeléctrico  que consiste na absorção de 

fotões com consequente emissão de electrões, base da corrente eléctrica.  

 

 

Figura 2. 9 - Princípio de funcionamento de uma célula fotovoltaica [5] 

 

A junção funciona assim como um rectificador ou díodo pois a aplicação de uma 

diferença de potencial, com o potencial positivo aplicado no material do tipo p, diminui a 
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barreira de potencial e permite que a corrente atravesse a interface, enquanto que a aplicação 

de uma diferença de potencial inversa aumenta a barreira de potencial e não permite a 

passagem de corrente. Como exemplo, a Figura 2.10 que ilustra a curva característica de um 

díodo de silício. 

 

Figura 2. 10 - Característica I-V de um díodo de silício [9] 

 

Quando o díodo é ligado a um circuito de modo a que o potencial seja positivo no 

ânodo dopado com impurezas do tipo P, e negativo no cátodo dopado com impurezas do tipo 

N, o díodo está directamente polarizado. Neste caso aplica-se a curva característica do 

primeiro quadrante, em que, a partir de uma tensão definida (a tensão limiar de condução 

neste caso é 0.7 V), a corrente passa a fluir. Se o díodo for polarizado inversamente, a 

corrente é impedida de circular nesta direcção e neste caso, aplica-se a curva característica do 

terceiro quadrante. O díodo entra na região de ruptura ou avalanche quando a tensão inversa 

ultrapassa um dado valor limiar (que poderá levar à sua destruição), específico para cada 

díodo, chamado tensão de rotura. Trata-se da tensão do “joelho” da curva I-V, e designa-se 

VZK
15. Na região de rotura, a corrente inversa cresce rapidamente, sendo o correspondente 

aumento da queda de tensão muito pequeno [5].  

 
A expressão que rege a variação da intensidade da corrente ID que se fecha através de 

um díodo com a diferença de potencial aos terminais deste, V é a equação de Shockley: 
 

 
em que: 
                                                            

15 As iniciais ZK tem os seguintes significado: Z provem de Zener (cientista que contribuiu para o 
conhecimento desse efeito), K é a inicial da palavra Inglesa knee, que em português significa joelho 
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I0 – Corrente inversa de saturação (ou de fuga) que atravessa o díodo; 

V – Diferença de potencial aos terminais do díodo; 

m - Factor de idealidade do díodo (díodo ideal m = 1; díodo real m > 1); 

VT – Potencial térmico :  

K - Constante de Boltzman16; 

T - Temperatura absoluta (em Kelvin17); 

q - Valor absoluto da carga do electrão18. 

 

A corrente ID anula-se quando V=0, aumenta exponencialmente para valores positivos 

de qV e diminui quando qV é negativo para um valor de corrente de saturação negativo –I0 (o 

termo exponencial torna-se desprezável face à unidade). 

 
Uma célula fotovoltaica sobre a qual não incide radiação solar é representada pelo 

circuito equivalente de um díodo e respectiva curva I-V, na Figura 2.11. 

 
Figura 2. 11 - a) Diagrama de circuito equivalente b) Curva característica da célula em total escuridão [9] 

 

A equação que exprime a variação da corrente em função da tensão para a célula 

fotovoltaica é dada por: 

 
 

em que IL é a corrente gerada pela exposição à luz ou à radiação solar. Comprova-se então, 

que se não existir radiação solar,  IL = 0 , a Equação 2.5 conduzirá à Equação 2.4. 

                                                            
16 K=1.38x10-23 J/K 
17 0oC=273.15 K 
18 q=1,6x10-19 C 
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Assim, na presença de radiação solar a curva característica do díodo é desviada pela 

intensidade de corrente  IL na direcção da polarização inversa (quarto quadrante no diagrama 

da curva I-V). 

 

 
Figura 2. 12 - a) Diagrama de circuito equivalente; b) Curva característica da célula irradiada [9] 

 

Os dois parâmetros obtidos da intercepção da curva com o sistema de eixos, para uma 

dada radiação e temperatura, permitem caracterizar uma célula fotovoltaica de uma dada área 

e designam-se por corrente de curto-circuito, ICC (V = 0), 

 

 
 

e a tensão máxima aos terminais da célula por tensão em circuito aberto, VCA ( I = 0 ), 

 

 
 

Num curto-circuito ou num circuito aberto a potência é nula. A potência máxima que 

se pode extrair da célula Pmp , ocorre para o ponto da curva característica onde o produto IV é 

máximo, ou seja, para . O valor de tensão no ponto de máxima potência é dado por: 
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e o valor de corrente no ponto de máxima potência é dado por 
 

 

 
sendo Pmp o ponto de máxima potência 
 

 
 

2.5.1 - Curva característica de um módulo fotovoltaico  
 

Quando através de uma resistência variável se faz variar a carga eléctrica aos terminais 

de um módulo ou outro dispositivo fotovoltaico exposto a radiação solar, a corrente eléctrica 

fotogerada que atravessa a resistência varia em função da tensão aos terminais. A 

representação gráfica da corrente em função da tensão denomina-se curva característica, 

também chamada curva I-V. Na Figura 2.13 esta representada um exemplo da curva I-V e P-

V de uma célula ou módulo.  

 

 
Figura 2. 13 - Curva característica IV e PV de um módulo de silício amorfo 

 

As células fotovoltaicas têm associadas à sua característica resistências parasitas, a 

resistência série RS e a resistência paralelo ou shunt RSh. Na Figura 2.14 apresenta-se o 
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circuito que representa o funcionamento duma célula, quando se liga os seus terminais a uma 

carga eléctrica.  

 
Figura 2. 14 - Circuito eléctrico representativo de uma célula solar 

 

 Numa célula real, existe corrente de fuga devido ao facto da junção p-n não ser ideal e 

quedas de tensão devidas a resistência do material semicondutor, dos contactos metálicos e 

dos contactos metal - semicondutor, enquanto que a resistência paralelo (idealmente ). Estes 

são modelizados através da introdução do circuito equivalente, de uma resistência paralela ou 

shunt RSh e outra resistência série RS. Ambas têm influência na redução do factor de forma, 

assim como valores muito elevados de RS e valores muito baixos de RSh provocam uma 

redução na corrente de curto-circuito ICC e na tensão em circuito aberto VCA. Na presença 

destas resistências a equação mais geral da curva característica da célula é dada por: 

 

 
 
2.5.2 - Efeito da intensidade de radiação e a temperatura sobre a curva 
característica 
 

Factores como a intensidade da radiação solar incidente e temperatura ambiente 

influenciam directamente o desempenho de uma célula fotovoltaica, que facilmente se 

consegue observar através da sua característica I-V. Definem-se assim os seguintes 

parâmetros característicos que caracterizam os dispositivos fotovoltaicos, e que variam com 

os factores mencionados anteriormente: 

 VCA – tensão em circuito aberto; 

 ICC – corrente de curto-circuito; 

 Pmp – potência máxima;  

 Vmp – tensão em Pmp; 

 Imp – corrente em Pmp; 
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Figura 2. 15 - a) Efeito da variação da Irradiância b) Efeito da variação da temperatura [9] 

 
Como se pode verificar pelas curvas representadas, a corrente de curto-circuito é 

proporcional à radiação incidente na célula, por sua vez a tensão de curto-circuito aumenta 

muito pouco, por variar em forma de logaritmo com a Irradiância, no entanto esta variação é 

mais importante para valores mais baixos de radiação incidente. Já a tensão de circuito aberto 

decresce com a temperatura e a corrente de curto-circuito varia muito pouco, sendo esta 

variação habitualmente desprezada nos cálculos. 
 

2.5.3 – Parâmetros de referência 
 

A comparação de dispositivos de conversão fotovoltaica, células ou conjuntos de 

células encapsuladas, deve ser efectuada em condições padrão de temperatura das células e da 

radiação solar. A comissão técnica de normalização para a energia fotovoltaica da CEI 

(Comissão Electrotécnica Internacional), definiu que a comparação fosse efectuada para 

valores pico ou valores de referência STC – Standard test condition, que são, a Temperatura, ( 

θr = 25 ºC => T = 298,16 K) e a Irradiância solar (potência da radiação solar incidente por 

unidade de superfície => Gr = 1 000 Wm-2).  

 
Para as condições de referência, utilizam-se como parâmetros de comparação, os 

valores de  (fornecidos pelo fabricante). Além destes podem-se utilizar 

também, o rendimento de referência  , e o factor de forma FF. O  define-se como a 

razão entre a potência máxima produzida pela célula e a potência da radiação que nela incide 

nas condições de referência 
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sendo A , a área da célula. O factor de forma FF, define-se como a razão entre a potência 

máxima e o produto da tensão em circuito aberto pela corrente de curto-circuito. 

 

 

 
 

2.5.4 – Gerador fotovoltaico 
 

A célula é a unidade fundamental dum sistema fotovoltaico, convertendo a energia da 

radiação solar directamente em energia eléctrica. Uma vulgar célula de silício com 100 cm2 

produz em condições de pico uma potência que dependendo do rendimento da célula varia 

entre 1,0 e 1,7 W, a uma tensão de cerca de 0,5 V. 

 

 
Figura 2. 16 - Constituição de um painel fotovoltaico 

 

No fabrico de um módulo fotovoltaico são escolhidas células com curvas 

características semelhantes, que depois são ligadas em série e encapsuladas. Geralmente os 

módulos fotovoltaicos são constituídos por 36 células ligadas em série, de modo a conseguir 

tensões próximas das utilizadas por exemplo nos sistemas de armazenamento de energia 12 V, 

24 V, etc. 

 
Ao conjunto total de módulos fotovoltaicos dá-se a denominação de gerador 

fotovoltaico. A um conjunto de módulos em série dá-se o nome de fileira ou string, podendo 

ligar-se várias em paralelo. 
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Figura 2. 17 - Composição de um gerador fotovoltaico 

 

Os módulos são normalmente caracterizados pelos fabricantes em termos da sua curva 

característica nas condições pico e pelos respectivos parâmetros ICC, VCA, Vmp e Imp. Um outro 

parâmetro importante é a temperatura normal de funcionamento das células dentro do módulo 

NOCT, que determina a potência que o módulo pode produzir. Define-se como a temperatura 

atingida pelas células num módulo em circuito aberto para uma Irradiância de 800 Wm-2 com 

distribuição espectral AM1.519 (explicado mais adiante na secção 2.4.3), quando a 

temperatura ambiente é de 20 ºC e a velocidade do vento de 1 ms-1. 

 
Admitindo que a diferença entre a temperatura de funcionamento das células TCel e da 

temperatura ambiente Tamb varia linearmente com a Irradiância solar G incidente no módulo, 

tem-se que, quando a velocidade do vento é da ordem de 1 ms-1, 

TCel vem dada por:  

 

 
 

Na formação dos módulos fotovoltaicos são escolhidas células com curvas 

características semelhantes, mas na prática a curva característica varia de célula para célula o 

que conduz a perdas por desfasamento entre as curvas características, habitualmente 

designadas de perdas por mismatch. Os módulos fotovoltaicos são combinados entre si 

através de ligações em série e em paralelo, de forma a criar uma maior unidade do ponto de 

                                                            
19 Sigla em Inglês AM - Air Mass, em português designado por Massa de Ar 
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vista eléctrico e mecânico. Os módulos ligados em série constituem as fileiras. Para minimizar 

as perdas de potência no sistema, apenas deverão ser utilizados módulos do mesmo tipo. 

 
Na figura seguinte temos as resultantes curvas I-V de módulos ligados em série e em 

paralelo. O número de módulos ligados em série perfaz a tensão do sistema, que por sua vez 

determina a tensão aos terminais dos módulos. 

 
 Figura 2. 18 - a) Ligação em paralelo de três módulos b) Ligação em série de três módulos  

 
Além das perdas por desadaptação (mismatch), pode ocorrer um fenómeno designado 

por hot spot (ponto quente) que faz com que o gerador possa não atingir o rendimento 

previsto (ver Figura 2.19). Pode ocorrer num módulo que opere a um nível de corrente que 

exceda a reduzida capacidade de curto-circuito de uma única célula ou grupo de células do 

módulo. A célula ou grupo de células afectadas são forçadas a uma polarização inversa, 

dissipando energia que pode causar sobreaquecimento, danificando o seu encapsulamento e 

degradando o desempenho de todo o módulo.  

 
Figura 2. 19 - Célula solar com ponto quente (hot spot) [9] 

 

Várias causas podem produzir essa reduzida corrente de curto-circuito, como a 

degradação das células e uma iluminação não uniforme do módulo, sendo esta última 

particularmente importante na integração dos módulos em edifícios, pois estes estão sujeitos a 

sombreamentos diversos do seu envolvente (árvores, edifícios, etc.). Na figura 2.20 encontra-

se ilustrado a formação de pontos quentes “hot spot” numa célula sombreada, convertendo-a 
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num díodo sob polarização inversa e eliminando consequentemente a corrente produzida pelo 

conjunto inteiro de células em série. 

 

 
Figura 2. 20 - Módulo fotovoltaico sombreado 

 

Se algo tapar o módulo solar, de tal modo que uma célula fique totalmente ou 

parcialmente obscurecida, esta célula passará a estar inversamente polarizada, actuando como 

uma carga eléctrica e convertendo a energia eléctrica em calor. Se a corrente que a atravessa 

for suficientemente elevada, poderá resultar o ponto quente já mencionado. 

 

 
Figura 2. 21 - a) Modelo da caixa de junção com díodo de derivação [9] b) Caixa de junção de um módulo 

       
Para prevenir a ocorrência de pontos quentes, a corrente deve ser desviada da célula 

solar através de uma derivação da corrente. Esta derivação da corrente é conseguida através 

de um díodo de derivação ou bypass, ligado em anti-paralelo com as células solares. Este 

díodo impede o aparecimento de tensões inversas elevadas nas células solares.  

 

2.6 – Radiação Solar 
 
 
O Sol fornece energia na forma de radiação, que é a base de toda a vida na Terra. No 

centro do Sol, a fusão transforma núcleos de hidrogénio em núcleos de hélio. Durante este 
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processo, parte da massa é transformada em energia. O Sol é visto como um enorme reactor 

de fusão. 

 
A principal fonte de energia da Terra é a radiação electromagnética emitida pelo Sol. 

A radiação solar estende-se desde a região do espectro correspondente aos raios X até à região 

das ondas de rádio, sendo a maior parte da energia, cerca de 97 %, emitida entre os 

comprimentos de onda 0.25 µm e 2.5 µm, a que correspondem as regiões do ultravioleta, do 

visível e do infravermelho próximo. 

 

 

Figura 2. 22 - Radiação solar que atinge a superfície terra  

 

 No entanto, sabe-se que entre toda esta energia, há uma quantidade considerável que 

não chega a atingir a superfície da Terra, devido a diversos fenómenos de reflexão e 

atenuação. Entre estes fenómenos destaca-se a atenuação, exercida pela camada do ozono e 

pela absorção de raios infravermelhos pelas moléculas vapor de água (H2O) oxigénio (O2) e 

dióxido de carbono (CO2), e da atmosfera.  

 

2.6.1 - Radiação directa e difusa 
 

 
 No entanto, apenas uma parte da quantidade total da radiação solar atinge a superfície 

terrestre. A radiação que chega à superfície da Terra é constituída por dois componentes, a 

radiação directa (fotões provenientes do Sol sem sofrer nenhum desvio), e a radiação difusa 

(fotões que são reflectidos por algum "objecto", por exemplo nuvens, antes de chegar ao 

solo). A energia incidente por unidade de área será portanto máxima para superfícies normais 

a direcção do sol.  
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Figura 2. 23 - A Luz solar no seu percurso através da atmosfera  

 

A Figura 2.24 apresenta as fracções da radiação diária directa e difusa, durante o 

período de um ano em Lisboa. Nos dias claros, a fracção da radiação directa prevalece. No 

entanto, na maioria dos dias cobertos de nuvens (especialmente no Inverno), a radiação solar é 

quase completamente difusa. Em Portugal, a proporção da radiação solar difusa durante um 

ano, é cerca de 40 % para 60 % de radiação directa [9]. 

 
Figura 2. 24 - Padrão típico da radiação directa e difusa total diária em Lisboa [9] 

 

2.6.2 - Definição do ângulo 
 

O conhecimento exacto da localização do Sol, é necessário para determinar os dados 

de radiação e a energia produzida pelas instalações solares. A localização do Sol pode ser 

definida em qualquer local, pela sua altura e pelo seu azimute.  
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Figura 2. 25 - Representação dos ângulos segundo as técnicas solares 

 
Contudo, na arquitectura e na construção, o ângulo de azimute é 0º, referindo-se ao 

Norte. Os restantes ângulos surgem no sentido dos ponteiros do relógio (Leste: α = 90°; Sul: 

α = 180°; Oeste: α = 270°). 

 

2.6.3 - Posição e espectro do Sol 
 

A intensidade da radiação solar fora da atmosfera, depende da distância entre o Sol e a 

Terra. Durante o decorrer do ano esta distância pode variar entre 1,47 x 108 km e 1,52 x 108 

km. Devido a este facto, a Irradiância G0 varia entre 1 325 W/m2 e 1 412 W/m2. O nível de 

Irradiância na Terra atinge um total aproximado em média de 1 000 W/m2 ao meio-dia [9]. 

 
 

 

Figura 2. 26 - Trajectória do sol no hemisfério Norte, acima do trópico de Cancer [9] 

 

Ao adicionar a quantidade total da radiação solar que incide na superfície terrestre 

durante o período de um ano, obtém-se a irradiação global anual, medida em kWh/m2. Este 

Solstício de Inverno 
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parâmetro vária de um modo significativo com as regiões do globo. A Irradiância solar 

depende da altura do Sol (γs).. Devido à trajectória do Sol, a altura do Sol muda durante o dia 

e também durante o ano. 

 
A luz solar toma o percurso mais curto através da atmosfera, quando a posição do Sol 

é perpendicular à superfície da Terra. Se o ângulo de incidência solar é mais baixo, o percurso 

através da atmosfera é mais longo. Nesta segunda posição, leva a uma maior absorção e 

difusão da radiação solar, o que implica uma menor Irradiância. A Massa de Ar (factor AM), 

indica um múltiplo do percurso da radiação solar na atmosfera para um local preciso, num 

determinado momento. A relação entre a posição do Sol (γs) e a Massa de Ar, é definida do 

seguinte modo: 

 

 
Neste contexto, AM = 1 quando a posição do Sol é perpendicular (γs = 90°). Isto 

corresponde à posição solar no equador ao meio dia, nos equinócios. 

 

2.7– Sistemas Fotovoltaicos 
 

Um sistema fotovoltaico pode ser classificado em três categorias distintas: sistemas 

isolados, híbridos e ligados a rede. Os sistemas obedecem a uma configuração básica onde o 

sistema deverá ter uma unidade de controlo de potência e também uma unidade de 

armazenamento. 
 

 
Figura 2. 27 - Configuração básica de um sistema fotovoltaico 
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2.7.1 - Sistemas Isolados 

 
 
Em Sistemas isolados, em geral, utilizam-se algumas formas de armazenamento de 

energia. Este armazenamento pode ser feito através de baterias, quando se deseja utilizar 

aparelhos eléctricos ou armazena-se na forma de energia gravitacional quando se bombeia 

água para tanques em sistemas de abastecimento. Alguns sistemas isolados não necessitam de 

armazenamento, o que é o caso da irrigação onde toda a água bombeada é directamente 

consumida. 

 
Em sistemas que necessitam de armazenamento de energia em baterias, usa-se um 

dispositivo para controlar a carga e a descarga na bateria. O regulador de carga tem como 

principal função não deixar que haja danos na bateria por sobrecarga ou descarga completa. O 

regulador de carga é usado em sistemas pequenos onde os aparelhos utilizados são de baixa 

tensão e corrente contínua (CC). Para alimentação de equipamentos de corrente alternada 

(CA) é necessário inversor.  

 
 

 
Figura 2. 28 - Diagrama de sistemas em função da carga utilizada 

 

2.7.2 - Sistemas Híbridos 

 
 

Os sistemas híbridos são aqueles que, desconectados da rede convencional, 

apresentam várias fontes de geração de energia como por exemplo: turbinas eólicas, gerador 

diesel, módulos fotovoltaicos etc. A utilização de várias formas de geração de energia 

eléctrica torna-se complexa na necessidade de optimização do uso das energias. É necessário 

um controle de todas as fontes para que haja máxima eficiência na entrega da energia para o 

utilizador. 
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A Figura 2.29 mostra um diagrama de blocos típico de um sistema fotovoltaico 

híbrido. 

 
Figura 2. 29 - Exemplo de um sistema híbrido 

 

Em geral, os sistemas híbridos são empregados para sistemas de médio a grande porte 

vindo a atender um número maior de utilizadores. Por trabalhar com cargas de corrente 

contínua, o sistema híbrido também apresenta um inversor. Devido a grande complexidade de 

arranjos e multiplicidade de opções, a forma de optimização do sistema torna-se um estudo 

particular para cada caso. 

2.7.3 - Sistemas Interligados à Rede 
 

Estes sistemas utilizam grandes números de módulos fotovoltaicos, e não utilizam 

armazenamento de energia pois toda a geração é entregue directamente na rede. Este sistema 

representa uma fonte complementar ao sistema eléctrico de grande porte ao qual está ligado. 

Todo o arranjo é ligado a inversores e logo em seguida ligados directamente na rede eléctrica. 

Estes inversores devem satisfazer as exigências de qualidade e segurança para que a rede não 

seja afectada. Geralmente incorpora um seguidor de ponto de máxima potência necessário 

para optimização da potência final produzida. 

 

Figura 2. 30 - Exemplo de um sistema ligado a rede 
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2.8 – Fotovoltaico em Portugal 
 

Portugal é um país com abundantes recursos energéticos renováveis, em particular a 

radiação solar, que atinge níveis dos mais elevados da Europa. Em contrapartida, não existem 

praticamente combustíveis fósseis, o que o torna um país fortemente dependente do exterior 

do ponto de vista de abastecimento energético.  

 
 Em relação à situação da energia fotovoltaica em Portugal, as últimas estatísticas 

nacionais apontam para cerca de 67.95 MWp de potência total instalada até final de 2008, 

repartidos por vários sectores (sector doméstico ou sistema isolados, serviços, e em sistemas 

ligados a rede) [23]. 

 

2.8.1 - Situação Actual 
 

 Nos parágrafos seguintes são apresentadas algumas das instalações mais significativas 

localizadas em Portugal:  

 
Exemplos de alguns sistemas: 

 
 Situada na Freguesia de Brinches, concelho de Serpa (distrito de Beja), a central 

fotovoltaica de Serpa ocupa uma área de 60 hectares numa das zonas de Portugal onde 

se verificam os valores mais elevados da radiação solar e onde, também, existe 

capacidade na rede eléctrica para um projecto desta dimensão. Com uma potência total 

instalada de 11MWp. 

 
 A Central Solar Fotovoltaica de Moura, instalada na Freguesia da Amareleja, 

Concelho de Moura, é uma das maiores centrais fotovoltaica do mundo. Esta central já 

esta totalmente concluída, com uma potência total instalada 46 MWp [21,23].  

 
 Martifer: Construiu em Oliveira de Frades (Norte de Portugal) uma fábrica de módulos 

solares, que começou a operar em Janeiro 2009. Com uma capacidade anual de 

50 MWp (módulos monocristalinos e policristalinos), que poderá ser expandida para 

100 MWp [23]. 

 
 

 Setúbal: instalação de 10 kW, propriedade da EDP, e que foi pioneira na ligação de 

sistemas fotovoltaicos à rede eléctrica. 
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 O Edifício Solar XXI é um projecto do INETI (Departamento de Energias 

Renováveis) com apoio do PRIME. Este projecto associa uma estratégia de 

optimização da evolvente à utilização de sistemas solares, e com 12 kWp de potência 

total instalada na fachada e 6 kWp no parque de estacionamento [21]. 

 
 Um sistema com 4.9 kWp de potência instalada, em São Brás (Barcelos), projectado 

pela SunTechnics. 

 
 
 Portugal enfrentará, nos próximos anos, o desafio lançado pela União Europeia, que 

decidiu aumentar a contribuição das energias renováveis, até ao final do ano 2010 está 

prevista uma potência instalada de 200 MWp. Na Figura 2.31 podemos verificar que a 

Irradiação média em Portugal varia entre 1 500 e 1 800 kWh/m2, tornando-o assim um dos 

países Europeus com melhores condições a nível de Irradiação na Europa. Contudo, não pode 

ainda ser considerado como um dos melhores exemplos ao nível da potência fotovoltaica 

instalada, embora nos últimos anos se tem registado uma forte apostas nessa área, de forma a 

melhorar este desempenho. 

 

 

 
Figura 2. 31 - Mapa da irradiação média anual em kWh/m2 num plano horizontal [PVGIS] 

 

A situação dos sistemas fotovoltaicos no mundo, no que diz respeito a potência total 

instalada e a custos indicativos, pode ser avaliada através de uma publicação recente da AIE - 

Agência Internacional de Energia20. 

                                                            
20 Sigla em Português AIE – International Agency of energy 
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Em 2007 os sistemas ligados à rede foram de longe o mercado mais importante dos 

sistemas fotovoltaicos. Os países como Alemanha, Espanha e Japão contribuíram com mais 

de 90% de instalações ligadas a rede eléctrica [10]. 

 

 
Figura 2. 32 - Potência acumulada instalada por ano até 2007 [IEA - PVPS] 

 

Pode observar-se na Figura 2.32 que nos países sobre a tutela da AIE, a potência total 

instalada em sistemas fotovoltaicos ligados a rede ascendia no final de 2007 a quase 

8 000 MW. Quanto aos custos associados, a dispersão é relativamente elevada, como se pode 

verificar na Tabela 2.36 da secção 2.8.2, situando-se a média para sistemas isolados em volta 

de 13 €/W e para sistemas ligados à rede em cerca de 7 €/W. 
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Figura 2. 33 - Potência instalada de alguns países de 1992 – 2007 em MW [IEA - PVPS] 

 

2.8.2 - Custos 
 

 O custo de investimento de sistemas fotovoltaicos é normalmente referido em custo 

por watt de pico (€/Wp), em que a potência de pico é a potência máxima nas condições de 

referência (radiação incidente igual a 1 000 W/m2 e temperatura da célula de 25 ºC). O custo 

inclui tanto os módulos propriamente ditos, como os dispositivos de interface e regulação 

entre os colectores e a carga ou a rede. Estes dispositivos são tipicamente a bateria, regulador 

de carga e, eventualmente, inversor, no caso de sistemas isolados e apenas o inversor para os 

sistemas ligados à rede.  

 

Segundo a AIE, a evolução dos preços dos módulos e dos sistemas fotovoltaicos tem 

sofrido a evolução que se mostra na Figura 2.31. Pode observar-se que o custo dos módulos se 

situa entre 4 e 5 USD/Wp (cerca de 3.2 €/Wp e 4 €/Wp, a preços de 2006), enquanto o custo 

do sistema completo é de cerca de 7 USD/Wp (cerca de 5.6 €/Wp, a preços de 2006). 

Também se pode verificar que a descida dos preços tem sido bem mais lenta do que o 
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previsto, sendo, contudo, mais sensível no preço do sistema fotovoltaico do que no dos 

módulos [17]. 

 

 
Figura 2. 34 ‐ Preços de módulos fotovoltaicos e sistemas (USD/W) [17] 

 
 Em Portugal, são actualmente tomados como custos típicos de sistemas fotovoltaicos 

os valores mencionados nos próximos parágrafos. Para sistemas autónomos, o custo dos 

dispositivos de interface e regulação assim como os custos de instalação variam muito, pode 

afirmar-se que, em termos médios, cerca de 50 % do investimento total se refere aos módulos, 

incluindo-se nos restantes 50 % o custo dos dispositivos de interface, regulação, respectivas 

ligações eléctricas e os custos de instalação [18]. 

 

 Os custos de operação e manutenção (O&M) são também muito variáveis, mas pode 

estimar-se que se situem, em média, em torno de 1 a 2 % do investimento total. No caso 

nacional, a tarifa consiste no pagamento por cada unidade de electricidade entregue à rede. A 

tarifa de referência aplicável a nível nacional (Continente e Regiões Autónomas) no ano de 

2008 para a energia solar fotovoltaica era de 0.65 €/kWh. 

  

Falando um pouco da legislação em Portugal com base no decreto-lei DL – 363/2007, 

de 2 de Novembro e no guia para a certificação de uma unidade de microprodução, que vem 

estabelecer as bases gerais de organização e funcionamento da microprodução. O presente 

decreto-lei da ênfase a, dois regimes de remuneração: o regime geral e o bonificado. O 

primeiro aplicável a todas as entidades que disponham de um contrato de compra de 

electricidade em baixa tensão (Potência de ligação limitada a 50 % da potência contratada 
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com um máximo de 5.75 kW) e o segundo apenas aplicável para unidades de microprodução 

com potência de ligação até 3.68 kW que utilizem as fontes renováveis de energia (A potência 

de ligação registada é sujeita a um limite anual, que no ano de 2008 era de 10 MW). 

 

 
Figura 2. 35 ‐ Evolução da tarifa do regime geral em vigor [26] 

 

O gráfico da Figura 2.35 representa a evolução da tarifa do regime geral em vigor 

tendo por base o pressuposto de que a potência de ligação máxima é atingida anualmente. 

 
Figura 2. 36 ‐ Evolução da tarifa do regime bonificado em vigor [26] 

 

O gráfico da Figura 2.36 representa a evolução da tarifa do regime bonificado. O valor 

anual da potência de ligação registada é acrescido anual e sucessivamente, em 20% de acordo 

com o gráfico 
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Na tabela seguinte estão representados os custos (USD por W) de alguns países onde 

tecnologia fotovoltaica já se encontra bem implementada. 

 
 

Países 
Não ligado a rede Ligado a rede 

<1 kW >1kW <10kW >10kW 
USD por W 

Austrália 11,7 9,4 7,1 6,3 
Áustria - - 6,8 6,2 
Suíça 11,3 9 7 6,1 
Dinamarca 9,2 20 6,9 10,9 
Alemanha 7 7,8 5,5 4,7 
Finlândia 13,2 - 6,8 6,8 
França 12,8 19,6 - - 
Inglaterra 14 11,9 10,6 9,4 
Itália 11,5 11,1 6,3 6,1 
Japão - - 6,2 7,6 
Correia 18,1 17,4 11,5 10,3 
México 13,3 - - - 
Holanda - - 5,6 5,3 
Noruega 10,7 10,7 - - 
Suécia 16,6 - 6,2 - 
USA 18,5 16 10 8,5 
 

Tabela 2. 2 - Custo indicativo de sistemas fotovoltaicos em alguns países [17] 

 

 Na figura 2.32 temos o exemplo de um investimento médio para uma instalação de 4 

kWp que ronda os 24 000 €, produz cerca de 4 000 € por ano de energia vendida e tem um 

retorno de investimento em cerca de 6 anos [28].  

 

 

Figura 2. 36 - Relação entre o investimento e o retorno de um sistema fotovoltaico [28] 
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3 – TRAÇADO DAS CURVAS 
CARACTERISTICAS DOS MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS 
 

3.1 - Introdução 
 

Os traçados das curvas características I-V dos módulos, consistem na verificação do 

desempenho em termos da potência que o mesmo é capaz de disponibilizar, além de dar a 

conhecer o seu rendimento e outros parâmetros que se relacionam com as suas características.  

 
Neste trabalho, o processamento dos dados obtidos através das curvas I-V tem como 

objectivo verificar as informações fornecidas pelos fabricantes dos módulos fazendo a 

respectiva comparação com os valores obtidos nos vários traçados, com diferentes níveis de 

radiação. O equipamento utilizado no traçado das curvas características PVPM6020C, foi 

fornecido pelo INETI – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologias e Inovação. 

 

3.2 – Condições padrão para o traçado da curva característica IV dos 
módulos fotovoltaicas 
 

Pretende-se obter a caracterização dos módulos fotovoltaicos através da curva I-V 

obtida nos ensaios. Os parâmetros que habitualmente são usados para caracterizar são a 

corrente de curto-circuito, a tensão de circuito aberto, o ponto de máxima potência e o factor 

de forma. Também será obtida a temperatura nominal de operação do módulo, NOCT, nas 

condições normais de operação21. 

 
Os traçados das curvas foram feitos com o módulo no exterior em condições de 

iluminação natural, atendendo a normas específicas para este tipo de ensaio em módulos 

fotovoltaicos. Portanto houve a necessidade de serem realizados em dias com condições 

atmosféricas adequadas para os procedimentos. 

 
 

                                                            
21 Condições normais de operação: 800 W/m2, AM 1.5G, temperatura ambiente 20 ºC, 1 m/s 
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Os módulos submetidos a ensaio são das seguintes tecnologias: módulos de silício 

amorfo e módulos de silício policristalino. A tabela com o resumo de alguns ensaios encontra-

se no anexo D, onde são apresentados os resultados pelo tipo de tecnologia que compõe o 

módulo. Na totalidade foram traçadas muitas curvas, apenas seleccionou-se aqueles em que os 

valores da Irradiância estavam mais próximos das STC para ser apresentado no presente 

trabalho. 

 
A Figura 3.1 mostra as fotografias dos módulos fotovoltaicos utilizados. 
 

        
Figura 3. 1 - Os tipos de módulos utilizados          

 

De modo a podermos comparar os módulos entre si, ou compararmos os valores 

medidos em relação aos valores apresentados pelos fabricantes22, é necessário que estes sejam 

convertidos às condições STC. Para tal, recorre-se às formulações definidas nas normas e que 

fazem essa conversão. Estas formulações utilizam parâmetros que necessitam ser obtidos 

através dos ensaios e que são: os coeficientes de temperatura α e β e a resistência série Rs 

(secção 2.5.1). Para além disso, conhecidos os parâmetros pode-se extrapolar o 

comportamento do módulo para diversas condições de temperatura e irradiação. 

 
Na sequência deste trabalho vai-se, então, explicar como foram determinados os 

parâmetros necessários à conversão dos valores lidos para as condições STC e quais são os 

métodos para a determinação destes. 

 

 

 

                                                            
22 Valores dados em STC (1 000 W/m2, AM 1.5, 1 m/s, temperatura da célula 25 ºC) 
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3.3 – Equipamentos utilizados para o ensaio 
 

  A seguir estão descritos os equipamentos utilizados para os ensaios de determinação 

experimental das curvas características dos módulos.  

 
 Dispositivo para o traçado das curvas I-V – PVPM6020C 

 

 
Figura 3. 2 - Equipamento para o traçado das curvas I-V 

 

O PVPM6020C é um dispositivo de medição com uma bateria de alimentação 

integrada e com carregador de bateria integrado. O dispositivo contém no seu interior um PC 

em miniatura e LCD - display gráfico. Esta é a razão pela qual o PVPM6020C pode operar 

independente de outros dispositivos [29]. 

 
Para utilizar os dados obtidos no traçado das curvas I-V, além de colectar e armazenar 

os dados adquiridos, permite transferir os dados para o computador através de software 

próprio. Este software permitiu-nos guardar os dados em formato Excel para poderem ser 

tratados. 

 
 Célula calibrada ou sensor conforme recomendado (Policristalino, monocristalino e 

amorfo) 

 
Figura 3. 3 - a) Sensor policristalino b) Sensor amorfo 

 
Para medir a Irradiância foram utilizados como sensores, células de referência de 

silício amorfo e silício policristalino calibradas. 

 

 Sensor de temperatura (termopar) 

 Multímetro digital (para registar os valores do sensor de temperatura). 
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3.4 – Características eléctricas dos módulos   
 

Os fabricantes de módulos solares frequentemente taxam os seus módulos pela 

potência de pico (gerada em condições de Irradiância de 1 000 W/m2 e temperatura de 25 °C), 

porém, informações sobre a tensão e corrente geradas bem como a variação das mesmas com 

a temperatura são também importantes na escolha do módulo a ser utilizado. Na Tabela 3.1 

estão representados os parâmetros mais importantes de um módulo fotovoltaico. 

 

Parâmetros mais importantes de um módulo solar 

Parâmetros   Formula Símbolos Unidades 

Rendimento 
ŋ=Pmáx/A x G =  

(FF x UCA x ICC) /A x G ŋ % 

Factor de 
Forma FF= (Umáx x Imáx) / (UCA x ICC) FF   

Área do 
módulo Comprimento x Largura A m2 

Tensão 
Máxima   Umáx V 

Corrente 
Máxima   Imáx A 

Tensão de 
circuito aberto   UCA V 

Corrente de 
curto-circuito   ICC A 

 
Tabela 3. 1 - Parâmetros dos módulos solares 

 

As Tabelas 3.2 e 3.3 a seguir apresentam resumidamente as principais especificações 

dos módulos trabalhados e que são fornecidas pelos fabricantes. Informações mais detalhadas 

sobre os módulos nos ensaios encontram-se em Tabelas nos Anexo D, E. 

 

Valores fornecidos pelo 
fabricante 

a-Si Modelo: BS40 
ICC0: 1,14 A 
UCA0: 62,2 V 
Imax0: 0,93 A 

Umax0: 44,8 V 

Pmáx: 40 W 

 

Tabela 3. 2 - Especificações estabilizadas de um módulo solar, modelo BS40 
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Valores fornecidos pelo 
fabricante 

m-Si Modelo:  
ICC0: 2,52 A 
UCA0: 22,7 V 
Imax0: 2,32 A 

Umax0: 18,1 V 

Pmáx: 41,9 W 
 

Tabela 3. 3 – Especificações estabilizadas de um módulo solar policristalino 
 

3.5 - Constituição de uma célula fotovoltaica 
 

Uma célula fotovoltaica pode ser tipicamente dividida em três partes principais: 

 Dispositivo semicondutor: que irá fazer a conversão fotoeléctrica da irradiação; 

 Terminais ou contactos metálicos: localizados em ambos os lados das células (ver 

Figura 3.4), extraem a corrente eléctrica gerada no semicondutor. A metalização no lado 

frontal da célula é feita de modo a permitir a passagem da luz, ou seja tiras finas de metal 

(usualmente chamadas de fingers) que fornecem corrente para uma barra de maior espessura 

(bus bar); 

 
Figura 3. 4 - Interligação em série das células solares [9] 

 
Para o encaminhamento dos condutores que provêm das células fotovoltaicas, desde o 

material implantado até ao exterior, é necessário furar a parte posterior do módulo, sendo 

fixada uma caixa de junção, junto dos pontos de entrada dos cabos. Na montagem deve ter-se 

o máximo de cuidado para evitar a penetração de água. O tipo de cabo escolhido é 

determinado em função do tipo de instalação. Os díodos de derivação (secção 2.3.7) são 

normalmente alojados nas caixas de junção dos módulos. 

 

 Cobertura anti-reflexiva: cobre a superfície exposta à irradiação, tem como 

objectivo minimizar as perdas por reflexão da luz. 
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3.6 - Procedimentos para o traçado das curvas características I-V 
 

  Para a determinação das curvas foi escolhido um procedimento com luz solar natural, 

onde são obtidos os parâmetros eléctricos por intermédio do equipamento específico. O 

objectivo é efectuar uma sequência de curvas I-V, com o módulo na perpendicular à direcção 

da luz do sol.  

 
Conforme as normas fotovoltaicas IEC 60891 e IEC 60904, o procedimento de ensaio 

para os módulos fotovoltaicos é feito fixando aproximadamente temperatura de referência em 

25 ± 5 ºC, e quando a temperatura do módulo estiver estabilizada próxima deste valor estamos 

em condições de traçar a curva. A seguir faz-se novos traçados dos valores a cada 10 ºC 

aproximados de incremento de temperatura sobre o valor da temperatura inicial. Os 

procedimentos foram os seguintes: 

   

 
 

A declinação solar é calculada para cada dia. O ângulo da declinação solar é máximo 

no solstício de verão (23 de Junho, +23.45º), e mínimo no solstício de inverno (22 de 

Dezembro, -23.45º). dos equinócios (21 de Março e 22 de Setembro). Para os ensaios optou-

se por usar duas inclinações para o plano do módulo. Uma para o verão, 30º, e outra para o 

inverno, 50º. Estes valores são calculados usando a latitude de Lisboa, aproximadamente 39N 

e uma declinação solar média de 11º 

 

 Monta-se a célula calibrada para cada tipo de módulo (Amorfo, policristalino ou 

monocristalino) o mais próximo possível do módulo e com a mesma inclinação. O 

módulo fotovoltaico é instalado com sua face voltada para o Sul geográfico. A 

quantidade de irradiação solar que chega à superfície do módulo é maximizada se este 

estiver perpendicular à irradiação incidente. A equação 3.1 em cima descreve o 

cálculo do ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico. 
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Figura 3. 5 - Esquema de montagem do circuito para caracterização do módulo fotovoltaico 

 

 Assim, após os sensores e o sistema de aquisição de dados estarem montados já se 

pode proceder à medição da curva I-V. A curva é obtida pela combinação dos valores 

instantâneos da tensão e corrente produzidos pelo módulo, lidos simultaneamente. 

Portanto, para a obtenção da curva I-V, utilizou-se um equipamento portátil 

PVPM6020C. Este aparelho mede a tensão e correntes produzidas pelo módulo nas 

condições de irradiação e temperatura no instante do ensaio. 

 

 A análise das curvas I-V obtidas para as diferentes tecnologias e módulos só será 

possível após serem convertidas para as condições de referência STC. Nos pontos 

seguintes são descritos os procedimentos adoptados para a conversão. Estes valores 

são armazenados em uma memória para posteriormente serem transferidos para um 

computador. 

 
Figura 3. 6 - a) Módulo de silício amorfo montado com o sensor b) Módulo de silício policristalino  

montado com o sensor 
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 Regista-se a curva e os respectivos parâmetros eléctricos, com os níveis Irradiância 

mais próximo possível de 1 000 Wm2 ou seja pelo menos 800 Wm2. Como nem 

sempre foi possível controlar a temperatura do módulo, cobrimos o módulo e o 

respectivo sensor com um cartão, deixando espaço para circulação de ar de modo a 

estabilizar com a temperatura do módulo. Fez-se as medidas imediatamente após 

retirar a cobertura. 

 

A análise das curvas I-V obtidas para as diferentes tecnologias e módulos só será 

possível após serem convertidas para as condições de referência STC. Nos pontos seguintes 

são descritos os procedimentos adoptados em cada um dos módulos utilizados. 

 

3.5.1 - Módulo Amorfo 
 

O módulo de silício amorfo que foi submetido a ensaio é referenciado neste trabalho 

pela sua marca BS40. Assim as Tabelas com os resultados obtidos no traçado de outras curvas 

I-V do módulo de silício amorfo encontram-se no Anexo D.  

 
Os valores da irradiação, da temperatura do módulo e os valores da tensão de circuito 

aberto VCA, da corrente de curto-circuito ICC e da potência máxima Pmáx no instante do traçado 

estão descritos na Tabela 3.4 a seguir. 

 

Valores medidos equipamento
PVPM6020C 

Tmod: 42,2  °C 

Eeff: 1062  W/m2 

ICC0: 1,15  A 

UCA0: 68,1  V 

Imax0: 0,99  A 

Umax0: 50,7  V 

Pmáx: 50,1  W 
 

Tabela 3. 4 – Valores do módulo amorfo BS40 fornecidos pelo equipamento em condições STC 
 
 

Na face posterior do módulo a ser testado é instalado um sensor para medição da 

temperatura deste, um termopar, e que está situado sob uma célula localizada na parte mais 

central do módulo (ver Figura 3.7). A fixação do termopar é feita de tal forma que garanta um 
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bom contacto térmico com o módulo. Para isto se utilizou uma fita autocolante que também 

possa garantir isolamento eléctrico e boa condutividade térmica. 

 

 

Figura 3. 7 - Termopar para medição da temperatura do módulo 

Assim, os resultados apresentados para o módulo amorfo BS40 estão presentes no 

gráfico seguinte. Com Irradiância G = 1 062 W/m2 e Tmod = 42.2 oC 
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Figura 3. 8 - Curvas características IV do módulo amorfo dada pelo PVPM6020C 

 

Visto que a Figura 3.8 estão representadas varias curvas (Vermelho – curva I-V obtida 

pelo equipamento, roxo – curva IV convertida nas condições STC). As duas curvas diferem 

nos valores ICC e VCA, enquanto que o valor de potência máxima permanece o mesmo 

Pmáx.= 49.5 W. Com os valores obtidos do equipamento traçou-se o mesmo gráfico dos 

valores obtidos (vermelho) no Excel (ver Figura 3.9) de forma a facilitar a sua percepção.  
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Figura 3. 9 - Curva característica I-V com os valores medidos do módulo amorfo 

 
É importante salientar que os módulos de silício amorfo apresentam como vantagem o 

facto de reagirem melhor à radiação difusa e, portanto, apresentarem melhores desempenhos a 

temperaturas elevadas. Se compararmos os valores especificados pelo fabricante do módulo 

em questão (ver Tabela 3.2) e os valores obtidos no traçado da curva I-V (ver Figura 3.9), 

podemos verificar que os valores obtidos são ligeiramente superiores, visto que os valores 

fornecidos pelo fabricante são valores já estabilizados.  

 

3.5.2 - Módulo Policristalino 
 

O grau de pureza do silício utilizado no processo de pureza deste tipo de módulos é 

similar ao utilizado no processo do Silício monocristalino, o que permite obtenção de níveis 

de eficiência semelhantes. Assim as tabelas com os resultados lidos no traçado de outras 

curvas IV dos módulos de silício policristalino encontram-se no Anexo D.  

 
Os valores da irradiação, da temperatura do módulo e os valores da tensão de circuito 

aberto VCA, da corrente de curto-circuito ICC e da potência máxima Pmáx no instante do traçado 

estão descritos na Tabela 3.5 a seguir. 
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Valores medidos equipamento
PVPM6020C 

Tmod: 60,5  °C 

Eeff: 969  W/m2 

ICC0: 2,5  A 

UCA0: 23,6  V 

Imax0: 2,29  A 

Umax0: 18,7  V 

Pmáx: 42,8  W 
 

Tabela 3. 5 - Valores do módulo policristalino fornecidos pelo equipamento 
 

A Figura 3.6 apresenta o módulo de silício policristalino instalado na posição de teste, 

com a respectiva célula calibrada posicionado no mesmo plano do módulo.  

 

 

Figura 3. 10 - Módulo policristalino e célula calibrada 

 

Assim, os resultados apresentados para o módulo policristalino, com Irradiância G = 

969 W/m2 e temperatura do módulo, Tmod = 60.5 oC são:  
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Figura 3. 11 - Curva característica IV do módulo policristalino dada pelo PVPM6020C 
 

 

Da mesma forma como no processo anterior, a Figura 3.11 também apresenta dois 

tipos de curvas I-V, uma com os valores obtidos do equipamento e a outra com os valores 

convertidos nas condições padrão STC. Traçou-se novamente o mesmo gráfico obtido no 

Excel (ver Figura 3.12) de forma a facilitar a sua percepção.  

 

 

Figura 3. 12 - Curva característica I-V com os valores medidos do módulo policristalino 
 

Se compararmos os valores especificados pelo fabricante do módulo em questão (ver 

Tabela 3.3) e os valores obtidos no traçado da curva I-V (ver Figura 3.12), podemos verificar 
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que os valores diferem um pouco. Esse facto pode ser pelo valor da radiação ser inferior a 

1000 W/m2 no momento do ensaio e também pelo facto dos valores obtidos nos ensaios do 

módulo policristalino não se alteram muito.  

 

3.6 - Factores de correcção para as condições STC  
 

Existem normas internacionais que tratam dos testes de qualificação para 

células/módulos de silício e descrevem os procedimentos para a determinação dos 

coeficientes de correcção de temperatura. 

 
Resumidamente, os coeficientes são determinados variando-se a temperatura do 

módulo/célula a uma irradiação constante e registando-se os valores de VCA e ICC para as 

diferentes temperaturas. Os coeficientes de temperatura de tensão β e corrente α variam com a 

irradiação e numa proporção menor com a variação da temperatura. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Onde: 

I1,V1 - são as coordenadas dos pontos da curva característica medida; 

I2,V2 - são as coordenadas dos pontos correspondentes da curva característica 

corrigida; 

ICC – é a corrente de curto-circuito medida; 

IMR – é a corrente de curto-circuito medida na célula de referência (sensor); 

ISR - é a corrente de curto-circuito fornecida pelo fabricante da célula de referência nas 

condições STC  

T1 – é a temperatura do módulo em teste; 

T2 – é a temperatura do módulo nas condições STC; 
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α , β – São os coeficientes da temperatura de corrente e tensão da amostra sob teste na 

Irradiância padrão ou desejada e dentro da faixa de temperatura de interesse (β 

normalmente é negativo); 

RS – é a resistência série interna do módulo; 

K – é o factor de correcção da curva; 

E2 – é a Irradiância no módulo nas condições STC; 

E1 – é a Irradiância no módulo em teste; 

VCA1 - é a tensão circuito aberto medida no módulo 

 a – é um factor de correcção da curva, no trabalho adoptou-se por a=0,0522 que é um 

valor típico em células de silício amorfo. 

 δ - é um factor de correcção da curva, , no trabalho adoptou-se por  δ =-152,0 mΩ/K 
 

Para permitir que o aumento da temperatura pela acção do Sol fosse mais lento, antes 

de iniciar os ensaios os módulos haviam sido guardados na sombra, ao abrigo do Sol. Para 

realizar os ensaios o módulo foi posicionado aproximadamente na perpendicular aos raios 

solares. 

As curvas começaram a ser traçadas próximo do meio-dia Solar (entre as 11h45 e as 

15:30) a partir do momento em que a Irradiância e o seu ângulo de incidência sobre a 

superfície do módulo fossem adequados ao teste. Este tipo de procedimento por ser feito em 

condições naturais apresentou a dificuldade de não permitir uma margem muito grande de 

variação da temperatura como poderia ser obtido em testes realizados em condições 

controladas. 

 

Como os testes são realizados à luz natural optou-se, de modo a ter uma maior 

variedade de valores e curvas, por a fazer as leituras sem intervalos regulares. Feitas as 

leituras foi necessário corrigir os valores obtidos pelo facto da temperatura do módulo 

apresentar sempre valores muito elevados em relação aos valores do termopar, lidos através 

do multímetro. Com os novos valores obtidos construímos as curvas I-V corrigidos. No 

Anexo E está a tabela com os dados dos módulos de alguns ensaios, após a sua correcção. 
 

 
Nas próximas secções, 3.6.1 a 3.6.2, serão representados graficamente através de uma 

série de pontos os resultados dos traçados da curvas I-V corrigidos em função da temperatura. 
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3.6.1 - Resultados para o silício amorfo  
 

Na Tabela seguinte temos os parâmetros utilizados na correcção da temperatura, Alfa, 

Beta e a constante “a” do módulo de silício amorfo. Valores retirados as normas IEC60891- 

Procedure for temperature and irradiance correction to measured IV characteristics of 

crystalline silicon photovoltaic devices e IEC60904-1- Photovoltaic devices, Part1: 

Measurements of photovoltaic current-voltage characteristics. Estes coeficientes variam mais 

com a Irradiância, e menos com a temperatura.  

 

Tipos de  
módulos 

α(ISC) 
1/K 

β(VOC) 
1/K a Rs 

mΩ 
δ 

mΩ/K 

a-Si 0,000942 -0,0033 0,0522 7121 -152,0 
a-Si/a-Si 0,000979 -0,0037 0,0484 1040 -8,9 

a-Si/a-Si/a-
Si 0,001020 -0,0040 0,0590 418 -10,5 

CdTe 0,000423 -0,0012 0,0256 7925 -12,0 
CSI 1 0,000098 -0,0027 0,0480 1730 -8,9 
CSI 2 0,000000 -0,0038 0,0770 9 -10,1 

a-Si/µ-Si 0,000832 -0,0033 0,0580 1775 -45,0 
c-Si 0,000346 -0,0025 0,0340 624 2,4 

 
Tabela 3. 6 - Parâmetros de correcção da temperatura do módulo 

 

Mediante os valores que se encontram destacados na Tabela 3.6 e as três fórmulas 

mencionadas anteriormente obteve-se os novos valores que permitiram traçar as novas curvas 

I-V do módulo de silício amorfo. Os dois gráficos seguintes apresentam as curvas do mesmo 

módulo de silício amorfo já corrigido, para as condições STC com Irradiância de 1 000 W/m2 

e temperatura de 25 ºC. No primeiro gráfico (Figura 3.13) foram utilizadas as equações 3.2 e 

3.4, onde são levados em conta os valores da Irradiância.  
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Figura 3. 13 – Curva característica corrigida do módulo amorfo, com os valores da Irradiância 

 

A Figura 3.9 apresenta a curva do mesmo módulo de silício amorfo já corrigida, 

através das equações 3.2 e 3.3 ou seja sem a contribuição dos valores de Irradiância. Assim, 

os resultados apresentados para o módulo amorfo, que foram obtidos com Irradiância G = 

1 062 W/m2 e temperatura do módulo, Tmod = 42.2 oC, convertidos para as condições STC 

são:  
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Figura 3. 14 - Curva característica corrigida do módulo amorfo 

 

Se compararmos entre si as curvas das Figuras 3.9 e 3.13, podemos ver que não houve 

praticamente alteração do factor de forma (ver secção 2.5.3) da curva após a correcção da 

temperatura. A corrente de curto-circuito ICC, assim como a tensão de circuito aberto VCA, 

mantiveram-se praticamente constantes, o que pode comprovar que esses valores elevados de 

temperatura não vão influenciar no desempenho do módulo amorfo. Como já foi dito 

anteriormente a temperatura tem sempre uma influência mais acentuada sobre a tensão VCA 

do módulo do que sobre a corrente ICC que é directamente proporcional a Irradiância.  

 

Em jeito de conclusão, pode-se afirmar que a análise da curva I-V é importante na 

caracterização da célula fotovoltaica, é a partir dela que se obtém os principais parâmetros que 

determinam a qualidade e desempenho do módulo. 

 

3.6.2 - Resultados para o silício policristalino  
 

 Para o módulo de silício policristalino não foram feitas correcções, dado que no 

traçado das curvas I-V os valores da temperatura não tiveram grandes variações (Ver Anexo 

D) nos diferentes ensaios. Este facto pode estar relaciona com a altura do ano em que foram 

feitos esses traçados (Mês de Setembro), os valores da radiação andou sempre na casa dos 

900 W/m2 sem nunca ter ultrapassado os 1 000 W/m2. 
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4 – PROTÓTIPO DO SISTEMA DE CONTROLO 
PROPOSTO 
 

 

4.1 – Introdução 
 

 Neste capítulo serão analisados todos os elementos constituintes do protótipo do 

seguidor solar construído, visando a compreensão do seu funcionamento. É constituído por 

dois sensores de luminosidade LDR que detectam o movimento aparente do Sol, e um 

interruptor para simular o fim de curso ao fim do dia para o retorno automático da estrutura. A 

parte de controlo do sistema é composta por um microcontrolador e circuito electrónico que 

actua num actuador de um pequeno motor de passo que acciona a estrutura de acordo com a 

lógica de programação do microcontrolador.  

 
O seguidor possui apenas um eixo, que o possibilita girar no sentido Este-Oeste e vice-

versa. O microcontrolador utilizado é o PIC12F675, o código de programação é desenvolvido 

em linguagem C. Código esse que foi desenvolvido para receber o valor de tensão dos 

sensores, através de uma entrada analógica e de seguida accionar o circuito electrónico de 

controlo do motor de passo para orientar a estrutura de suporte do módulo solar na posição em 

que os dois sensores recebam a mesma intensidade luminosa. 

 

4.2 – Fluxograma do sistema 
 

Após a construção do protótipo do sistema podem-se fazer diagramas de fluxo que 

descrevem a operação do seguidor solar. O primeiro diagrama fornece uma visão geral do 

seguidor solar, e o segundo dá uma visão mais detalhada do funcionamento.  
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                 Figura 4. 1 - Diagrama que descreve o funcionamento do sistema 

 

 
   Figura 4. 2 - Fluxograma que descreve o funcionamento do sistema 
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4.3 - Descrição do sistema 
 

Diversos métodos têm sido propostos e utilizados para desenvolver os seguidores 

solares. Um dos mais simples, eficientes e prático é feito com auxílio de dois sensores LDR, 

de forma a detectar a variação da intensidade luminosa na superfície do sensor. 

 

O sistema desenvolvido para seguimento da posição solar actua de duas maneiras:  

 

 Comparar a intensidade luminosa dos sensores, em termos dos seus níveis de tensão; 

 Controlar o sentido de rotação do motor para o posicionamento da estrutura que 

suporta o módulo e os sensores; 
 
Apenas para exemplificar o aproveitamento energético do protótipo, a energia 

produzida pelo pequeno módulo solar será utilizada para alimentar um pequeno motor DC 

para rodar uma ventoinha, como se pode verificar na Figura 4.3. 

 

 
                 Figura 4. 3 - Exemplo de aplicação do aproveitamento energético 

 

4.3.1 – Sensores LDR 
 

 O LDR é simplesmente um dispositivo cuja resistência depende da quantidade de luz 

incidente sobre ele. São muitas vezes feitos com sulfureto de cádmio (CdS). A resistência de 

um CdS varia inversamente com quantidade de luz que incidente sobre ele. Em outras 

palavras, o valor da resistência será elevada no escuro e reduzida com maior intensidade de 

luz. Figura 4.4 mostra o LDR e seu símbolo eléctrico. 
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Figura 4. 4 - a) Sensor LDR b) Símbolo eléctrico 

         

Os sensores de alinhamento são responsáveis pelo envio do comando ao circuito de 

accionamento do motor, para o acompanhamento do sol ao longo do dia. Estes sensores foram 

fixados a uma estrutura em plástico em forma de pirâmide, onde cada face desta pequena 

pirâmide produz um sinal de tensão. A Figura 4.5 mostra um esquema de montagem dos 

mesmos. Os dois LDR’s são montados como um divisor de tensão, de forma que a tensão do 

ponto médio forneça um sinal diferencial.  

 

     

Figura 4. 5 - a) Posicionamento dos sensores b) Estrutura de suporte com os sensores 

      
 

O LDR é um sensor analógico que mede um sinal contínuo como a luz a uma entrada 

do microcontrolador. Esta tensão do sinal analógico pode ser representada por um número no 

intervalo de 0 a 5 V (por ex. mais luz no LDR1 a tensão <2.5V, mais luz no LDR2 a tensão> 

2.5V, mesma intensidade nos dois sensores a tensão = 2.5V).  

 

A estrutura usada para fixar os LDR´s tem um formato tal que, com o movimento do 

sol ao longo do dia, a intensidade sobre LDR1 diminui, enquanto o LDR2 tem um aumento de 

intensidade luminosa. Isto provoca uma variação na luminosidade recebida pelos dois LDR´s 
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e consequentemente uma variação na tensão dos dois componentes. O autómato recebe as 

duas tensões através de uma entrada analógica e compara se esta é igual a metade da tensão 

recebida pelos dois sensores, de seguida coloca as suas saídas no sentido de accionar o 

circuito de controlo do motor de passo no sentido de rotação que realinha a estrutura que 

suporta as células. Este tipo de sensor é adequado para esse tipo de trabalho, pois tem uma 

resposta rápida e é um componente de baixo custo. 

 

4.3.2 – Parte de controlo do sistema 
 

  O sistema de controlo corresponde a toda a parte electrónica do sistema, desde 

microcontrolador (onde foi programado a parte de comparação da intensidade luminosa dos 

sensores) até ao circuito de accionamento que comanda o motor de passo do sistema de 

orientação do módulo sol, de forma a fazer com que o módulo fique perpendicular aos raios 

solares 

 
Figura 4. 6 - Diagrama conceptual básico do sistema de controlo 

 

4.3.2.1 – Circuito de comando do sistema 
 

A utilização dos microcontroladores tem contribuído na modernização e no aumento 

de produtividade do meio industrial. De facto, cada vez mais empresas recorrem a este tipo de 
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equipamento para controlar os seus processos de fabrico, que podem ir desde um controlo de 

motores que é o nosso caso até ao controlo de robôs, maquinas etc.  

 
Um microcontrolador é um circuito integrado de baixo custo que contém memória, 

unidade de processamento e circuitos de entradas/saídas num mesmo circuito integrado. Os 

microcontroladores são adquiridos “limpos” e programados pelo utilizador com software 

específico para uma dada tarefa. Na Tabela 4.1 estão representadas algumas especificações 

gerais do microcontrolador, e no Anexo C estão todas as especificações. 

 

PIC12F675 
Tensão 5 V 

Corrente 100 µA 
Pins I/O 6 
Pins A/D 4 

 
Tabela 4. 1 - Especificações do PIC12F675 

 

A Figura seguinte permite visualizar as interfaces de entrada/saída e esquemas de 

ligação utilizados com o microcontrolador. Note que os dois sensores constituem um divisor 

de tensão na entrada do PIC, a tensão de referência é a tensão de alimentação, e o sinal 

analógico que vem dos sensores não deve exceder a tensão de alimentação. 

 

 

 
Figura 4. 7 - Esquema do circuito electrónico para utilizar o PIC12F675 
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 Neste projecto o microcontrolador foi escolhido pelas seguintes razões: fácil 

utilização; software sem custos adicionais para programar; contem entradas analógicas o que 

torna o projecto electrónico muito mais simples, uma vez que não será necessária a 

implementação de um circuito conversor. Num computador pessoal, foi instalado o respectivo 

software de programação MPLAB IDE v8.10. Com o auxilio do programador e do cabo 

USB/serie (Figura 4.8), foi programado o microcontrolador e de seguida inserido na placa ou 

breadbord para poder interagir com os restantes circuitos de controlo num produto para o 

tornar mais inteligente e fácil de usar. O código fonte do programa está no Anexo B e foi 

desenvolvido em linguagem de programação C. 

                         
 Figura 4. 8 - Programador do PIC e cabo USB/Série utilizados 

           

Configuração dos Pinos de Input -Output do PIC12F675 

 

Inicialmente, antes de se preceder a programação fez-se as configurações de entrada e 

saída do PIC12F675 utilizado, podendo essas serem modificadas pelo utilizador caso 

necessário, de modo a permitir o funcionamento adequado. 

 

 Input (pinos 4 e 7)  

 Output (pinos 2,3,5 e 6)  

 

Assim permite-nos um ter uma entrada analógica (AN0 ANS0), uma entrada digital 

(INITIAL_POSITION GPIO3) e quatro saídas digitais (CLK GPIO1, DIRECTION GPIO2, 

SPEED_MODE GPIO4 e ON_OFF GPIO5).  

O pequeno excerto do código do programa abaixo mostra como é feita a leitura dos 

valores da entrada analógica e a afectação das saídas do microcontrolador. Neste programa as 
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variáveis de saídas clkPeriod (Neste terminal é aplicado um sinal rectangular cuja frequência 

determina a velocidade do motor), DIRECTION (Este terminal ao nivel1, se a ligação dos 

enrolamento do motor assim o determinar, fará rodar o motor no sentido horário. O terminal 

no nível 0, fará rodar o motor no sentido anti - horário) e SPEED_MODE (Com nível lógico 1 

nessa saída o motor funciona com meio passo, com nível lógico 0 o motor funciona com 

passo completo) vão sendo afectadas consoante o valor da tensão.  
 

  //Voltage < 5V and > 4V -> CW 
  if(Voltage > 0x333){ 
   clkPeriod(1000); 
   DIRECTION = 0; 
   SPEED_MODE = 1; 
  } 
  //Voltage < 4V and > 3V -> CW 
                 if((Voltage < 0x333)&&(Voltage > 0x266)){ 
   clkPeriod(10000); 
   DIRECTION = 0; 
   SPEED_MODE = 1; 
  } 
               //Voltage < 3V and > 2V -> STOP 
  if((Voltage < 0x266)&&(Voltage > 0x199)){ 
   clkPeriod(0); 
  } 
               //Voltage < 2V and > 1V -> CWW 
                 if((Voltage < 0x199)&&(Voltage > 0xCC)){ 
   clkPeriod(10000); 
   DIRECTION = 1; 
   SPEED_MODE = 1; 
  } 
  //Voltage < 1V and > 0V -> CCW 
  if(Voltage < 0xCC){ 
   clkPeriod(1000); 
   DIRECTION = 1; 
   SPEED_MODE = 1; 
  } 
  
 
 

No código, na linha 13 “Voltage < 3V and > 2V -> STOP” o motor permanece parado porque 

o clock é zero, ou seja a tensão encontra-se compreendida entre os valores referenciados 

(próximos do valor médio entre a tensão de referencia e massa) . Se a entrada analógica 

estiver com valores superiores a 3V o motor roda num sentido, se tiver valores de entrada 

inferiores a 2V roda no outro sentido.  

 

Algumas das vantagens por se ter utilizado um microcontrolador no desenvolvimento 

do nosso sistema são: 

 

 Elevada fiabilidade, praticamente não existe falhas no seu funcionamento; 

 Níveis de armazenamento reduzidos e suficiente para a necessidade, pois um 

microcontrolador substitui componentes mais complexos e robustos; 
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 Montagem simplificada, maior flexibilidade e adaptabilidade pois as características 

são programadas no microcontrolador e não embutidas no hardware electrónico; 

 Modificações rápidas por alteração do programa e não do hardware electrónico. 

 

4.3.2.2 – Circuito de controlo do motor 
 

O circuito de accionamento do motor faz a ligação entre o microcontrolador e o motor de 

passo que move a estrutura de suporte do sistema. O seu controlo e driver são feitos através de 

integrados específicos: 

 

 UNL2803A – É um driver de potência com 8 saídas a transístor de Darlington com 

emissores comuns e díodo de protecção integrado. Tem por finalidade alimentar os 

enrolamentos do motor com a corrente necessária para o seu funcionamento. 

 L297 – é um circuito integrado para controlar os motores de passo, graças a sua lógica 

interna gera as sequências de comandos necessárias, nas suas saídas A, B, C, D (ver 

Figura 4.9) destinadas ao funcionamento de motores de passo unipolar23. 

 

 
Figura 4. 9 - Esquema do circuito electrónico para controlar o motor 

 

                                                            
23 Motor em que a corrente de excitação nos enrolamentos do estator circula sempre no mesmo sentido 
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4.3.3 – Motor de passo 
 

 Os motores de passo são actuadores electromagnéticos que convertem pulsos 

eléctricos em deslocamentos mecânicos. A cada impulso de comando corresponde a um 

deslocamento incremental de um pequeno ângulo24 permanecendo estável nessa posição se 

mais nenhum impulso for aplicado. Esta característica confere ao motor uma grande 

facilidade de interligação com sistemas digitais o que conduz a sua utilização em diversos 

domínios, como aplicações de posicionamento [16]. 

 

4.3.3.1 - Tipos de motores de passo 
 

Pode se dizer que basicamente há três tipos de motores de passo, Íman permanente, 

relutância variável e Híbrido. Todos possuem estator e rotor, diferem entre si principalmente 

na constituição do rotor. O motor de passo utilizado nesse projecto é unipolar com 5 fios, 

apresentando uma configuração idêntica à da Figura 4.10, em que o fio castanho é o comum 

aos dois enrolamentos.  

 

      

Figura 4. 10 – a) Modelo tipo do motor b) Motor de passo híbrido utilizado  

 

O motor híbrido possui um rotor constituído por um íman permanente e massas 

polares, com dentes acoplados ao pólo do íman. O estator possui tipicamente dois 

enrolamentos com varias bobinas e pólos magnéticos com dentes. Estes pólos são dispostos 

em frente dos dentes das massas polares do rotor. 

                                                            
24 Também designado por passo 
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Figura 4. 11 - Constituição do motor híbrido [13] 

 
Este tem um ângulo de passo de 0,9º e apresenta um binário elevado. Como reúne as 

vantagens do motor de íman permanente e motor de relutância variável, é por isso dos 

motores mais utilizados em aplicações industriais como a robótica móvel. 

 

4.3.3.2 - Princípios Básicos do Funcionamento do Motor de Passo 
 

Na Tabela seguinte mostra-se o funcionamento do motor sequência a sequência. Os 

enrolamentos são alimentados um de cada vez A1 (amarelo) e B1 (vermelho) num sentido e 

A2 (azul) e B2 (branco) no sentido contrário. O rotor vai-se deslocando no sentido anti-

horário, caso se continue a alimentar os enrolamentos com a mesma ordem (1,2,3 e 4). 

 
Caso se pretenda que o rotor rode no sentido horário, basta trocar a sequência de 

alimentação dos enrolamentos, ou seja, alimentar os enrolamentos pela seguinte ordem 

1,4,3,2. 

Passos 
Fases 

A1 A2 B1 B2 

1 1 0 0 0 

2 0 0 1 0 

3 0 1 0 0 

4 0 0 0 1 

 

Tabela 4. 2 - Sequência de alimentação do motor [13] 
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Se os enrolamentos forem alimentados com a sequência de impulsos indicados na 

Tabela 4.2, a sua rotação mostra-se na Figura 4.12 

 

 

Figura 4. 12 - Funcionamento do motor híbrido [13] 

 

4.3.4 - Motor de passo utilizado 
 

Inicialmente estávamos perante um motor de passo desconhecido, em que tivemos de 

identificar os condutores de ligação dos enrolamentos do motor. Os condutores apresentam 

cores diferentes, mas estes não obedecem a um código padrão, por isso foi necessário recorrer 

a um multímetro. 

 

Como os enrolamentos identificados (5 condutores), conclui-se que se tratava de um 

motor unipolar com um ponto médio comum aos dois enrolamentos (ver Figura 4.13 a). 

Depois de conhecido o valor das resistências dos enrolamentos, foi necessário conhecer 

também o valor da tensão de alimentação dos enrolamentos. Ligou-se os enrolamentos a uma 

fonte de tensão variável (ver figura 4.13 b), ajustando a tensão de saída da fonte para um valor 

de 5 V e esperou-se alguns minutos. Com o dedo no corpo do motor verificamos se aqueceu 

de mais ou não. Sendo a temperatura suportável (caso contrario desligava-se a fonte, até 

baixar a temperatura do motor e repetia se a experiência com um valor de tensão mais baixo), 

aumentou-se o valor da tensão da fonte e repetiu-se a experiência até deixar de conseguir 

manter o dedo no corpo do motor    



 

72 
 

 

Figura 4. 13 – a) Enrolamentos b) Alimentação do motor unipolar [13] 

 

Neste projecto, o motor é usado para o controlo do azimute com rotação em ambos os 

sentidos, variações incrementais de precisão angular, repetição de movimentos bastante 

exactos, um binário de sustentação à velocidade zero e apresenta-se com aproximadamente 

0,9° por cada passo. Em rotação são necessários 400 passos para se dar uma volta completa. 

O motor foi acoplado a base da estrutura como se pode verificar na Figura 4.14.  

 

 
 

                  Figura 4. 14 - Motor de passo acoplado a estrutura 

 

Na operação mais típica, a cada pulso recebido da unidade de controlo, as correntes 

em suas fases são alternadas e o rotor do motor avança ou recua um passo. O motor move-se 

em resposta a impulsos digitais aplicados a partir do controlador (driver) digital, (circuito 

integrado L297 explicado na secção 4.3.2.2). A frequência com que os impulsos são aplicados 

permite controlar a velocidade de rotação do motor. 
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4.3.5 – Estrutura de fixação e orientação das células solares 
 

Inicialmente foi projectado o modelo da estrutura em AutoCAD. De seguida foi 

construída uma estrutura mecânica básica em madeira para um sistema de seguimento de um 

eixo, com rotação em torno da base. A estrutura montada consiste basicamente em uma base 

feito de cortiça que serve para sustentar um suporte em madeira do pequeno módulo solar e 

dos dois sensores de alinhamento que se encontram no mesmo plano. Foi desenhado tendo em 

conta alguns suportes de seguidores solares já existentes. 

 
Figura 4. 15 – a) Modelo da estrutura b) Estrutura de suporte construída  

 

O tamanho da estrutura foi bastante influenciado pelo tamanho do motor utilizado. Um 

outro factor que foi tido em conta no projecto do suporte foi não haver limitação na rotação do 

motor de passo em azimute. Para isso foi utilizado um sistema de 4 contactos deslizantes para 

suportar a base de cortiça em caso de desequilíbrio, como se ilustrado na figura seguinte. 

 

Figura 4. 16 - Contactos deslizantes da base giratória 
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As pequenas células solares, em número de 6 na presente montagem, são fixadas numa 

estrutura que permite ser rodada em torno de um eixo, através de um motor acima referido, 

para que o módulo fique orientado na direcção de maior radiação solar. Estas células são 

ligadas em série, produzindo um valor de tensão máxima de 1.6 V, dependendo da intensidade 

luminosa, da temperatura e da corrente eléctrica drenada das células. 

 

 
       Figura 4. 17 - Módulo fotovoltaico utilizado: a) Vista Frontal b) Vista posterior 

 
A inclinação ou orientação de um módulo altera o rendimento consoante o dia, ou 

estação do ano, uma vez que o sol vai tendo uma elevação maior no Verão e menor no 

Inverno (ver secção 2.4.2). Este valor de inclinação está limitado entre 0º, horizontal, e 90º, 

vertical.  

 

 
Figura 4. 18 - Orientação do módulo solar: a) Modelo da estrutura b) Vara de ajuste da inclinação  

 

O azimute de orientação, do módulo altera o rendimento em função da hora do dia. O 

Sol nasce a Este e põe-se a Oeste. Neste caso o painel pode estar inclinado para Este na sua 
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posição inicial, recebendo maior radiação da parte de manhã, ou para Oeste, recebendo maior 

radiação da parte de tarde. Caso não se insira uma orientação é indicado por defeito que o 

módulo está orientado a Sul numa zona tropical Norte. 

 

4.4 – Esquema e diagrama de bloco do sistema 
 

Nesta secção apresenta-se em detalhe o esquema do circuito completo de controlo do 

sistema proposto. 

 
Figura 4. 19 - Circuito completo do sistema 

A Figura 4.20 mostra o bloco completo da parte de controlo de todo o sistema 

implementado numa breadbord. 

 
Figura 4. 20 – Protótipo do sistema de controlo do seguidor solar proposto 
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4.5 - Resultados e simulação do sistema 
 
 

Para a obtenção dos resultados que pudessem servir de comparação entre um sistema 

fixo e um sistema com seguimento, foi posto o protótipo no exterior ou seja num local onde 

fosse possível testar o sistema. Alguns dos valores representados nos gráficos foram 

estimados, devido a existências de árvores e construções próximas do local onde o protótipo 

foi instalado. Os valores dos gráficos foram recolhidos em dias diferentes para o sistema fixo 

e o sistema com seguimento. 

 
Se um sistema seguir a posição do Sol, a energia produzida será maior do que se o 

sistema for fixo. Nos dias de maior radiação, em que existe uma grande proporção de radiação 

solar incidente por unidade de superfície, podem obter-se ganhos relativamente elevados de 

radiação através deste movimento. A maior parte do aumento da produção de energia, devido 

ao movimento que permite seguir a deslocação do Sol, pode ser obtida no Verão. Não só os 

ganhos absolutos são muito maiores do que no Inverno, mas também a proporção de dias 

nublados é significativamente maior no Inverno. 

 
Os valores de corrente do módulo em dias de Céu limpo apresentam-se no gráfico da 

Figura 4.21, esses valores foram registados por um multímetro digital. Para testar o sistema 

construído foram recolhidos valores de corrente produzida em miliampere (mA) para 

avaliação do desempenho do seguidor, visto estes estarem directamente associados a 

intensidade de Irradiância solar. Os valores de corrente foram obtidos experimentalmente em 

intervalos de uma hora.  

 

 
  

Figura 4. 21 - Resultados experimentais da variação da corrente  
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Na Figura, por volta das 15:00h, pode-se notar uma discrepância acentuada no 

seguimento do sol, isso deve-se ao um sombreamento nesse horário. Este gráfico deixa claro 

que o ganho de corrente do seguidor em relação ao sistema fixo é apenas significativo nas 

primeiras horas da manhã e ao final da tarde, visto que nas horas de maior valor de corrente 

(entre as 11:30 e as 14:30) os dois métodos apresentam valores aproximadamente iguais 

apesar de serem traçados em dias diferentes. Importante referir que o resultado experimental 

demonstra que o sistema funciona. 

 

Durante o período da realização das medidas ocorreram dias com as mais diversas 

condições de tempo, mesmo assim foi possível escolher dois dias com aproximadamente as 

mesmas condições meteorológicas para avaliar o desempenho do sistema para as duas 

situações. 

 

O sistema não é limitado pela localização geográfica do protótipo, uma vez que é 

construído e programado para fazer o acompanhamento no eixo azimutal (Este - Oeste) 

durante o dia, apenas, o ângulo de elevação deve ser ajustado periodicamente através da vara 

de ajuste localizada nas traseiras no módulo. 
 

Através da literatura consultada, pode-se dizer que o ganho de energia associado aos 

sistemas fotovoltaicos com mecanismo de rotação de um eixo, podem obter um aumento de 

aproximadamente 18-25 % do sistema fixo. [25]. 

 
Com esse tipo de sistema acoplado a uma parte electrónica, além de aumentar o custo 

do sistema, também aumenta a manutenção do sistema. Uma desvantagem acontece, caso o 

mecanismo deixe de funcionar, o sistema irá ficar imobilizado numa posição que pode ser 

desfavorável, conduzindo a uma diminuição considerável da radiação captada durante o 

período de imobilização. 

 
No entanto, tem se verificado uma crescente oferta de sistemas com seguimento a um 

eixo, com preços mais competitivos, cuja utilização pode fazer sentido em determinadas 

condições. Para além do aumento da energia produzida, entre outros argumentos a favor deste 

mecanismo, coloca-se o seu aspecto visual e o respectivo impacto sobre a opinião pública.  
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4.6 – Custos do protótipo 

 
Apresentação e descrição dos componentes, quantidades e custos de todo o circuito de 

controlo e estrutura. 

 

Componentes Quantidades Custo (€) Custo Total (€) 

CI – L297 3 3,50 10,50 

CI – ULN2803A 3 0,30 0,90 

PIC12F675 1 2,50 2,50 

Sensores LDR 3 1.20 3,60 

Placa (Breadbord) 1 4,98 4,98 

LED (Vermelho) 1 0,07 0,07 

Fonte de 

Alimentação AC/DC 
1 13,50 13,50 

Interruptor on/off 1 0,70 0,70 

Regulador de tensão 5V 

LM7805 
2 0,20 0,40 

Terminal de ponteira 4 0,04 0,16 

Lanterna 9LED 1 2,80 2,80 

Cabo USB – RS232 1 12,98 12,98 

Madeira/Cortiça/Parafusos / 12,50 12,50 

  Total 65,59 € 

Tabela 4. 3 - Custo dos componentes utilizados 

 

Na tabela 4.3 estão listados todos os componentes usados no sistema electrónico do 

seguidor solar. Os valores presentes na tabela correspondem aos praticados actualmente no 

mercado. O custo do sistema electrónico totalizou 65.59€. 
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5 – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

 

5.1 – Conclusão 
 

O uso de energias alternativas e amigas do ambiente é questão crucial no combate ao 

desperdício e uso correcto dos recursos naturais. Assim, dominar e difundir a tecnologia de 

processamento de energia fotovoltaica é tarefa primordial às instituições de ensino nas áreas 

tecnológicas. 

 
O objectivo deste trabalho era desenvolver um protótipo de um seguidor solar, através 

de sensores LDR, um microcontrolador e um circuito electrónico para o controlo do motor de 

passo. Considera-se que foram superados com sucesso, os objectivos propostos no início do 

trabalho. 

 
A tecnologia fotovoltaica com seguimento da posição solar apresenta um aumento de 

eficiência em termos de aproveitamento e tem a possibilidade de se mostrar vantajosa em 

relação a outras tecnologias renováveis. É uma tecnologia com grande fiabilidade e com baixa 

necessidade de manutenção o que lhe confere baixos custos de operação, além de ser uma 

grande vantagem para aplicação em locais isolados. Outra grande vantagem é permitir uma 

montagem modular o que lhe confere pelo menos duas vantagens: permitir que o sistema 

possa ser montado por fases e permitir ser dimensionado para uma ampla gama de 

necessidades energéticas; desde pequenas aplicações até grandes centrais fotovoltaicas ligadas 

à rede de energia eléctrica. 

 
No âmbito do trabalho desenvolvido no campus do INETI, com módulos usados para 

o traçado das curvas características perante diferentes condições de Temperatura e Irradiância 

obteve-se resultados bastante satisfatórios. Para os dois tipos de módulos, as curvas I-V 

obtidas pelo equipamento aproximam-se com as obtidas após a correcção das mesmas. Um 

melhor ajuste da curva poderia ser obtido se alguns parâmetros como variações da massa de ar 

(AM), a temperatura do módulo, a resistência série RS fossem tomadas em conta nos cálculos 

para correcção das respectivas curvas. 

 
Com os resultados gráficos obtidos do protótipo construído pretendeu se comprovar as 

perspectivas de aumento do desempenho ou seja aproveitamento energético dos sistemas 
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fotovoltaicos, com auxilio de um sistema electrónico de seguimento em torno de um eixo 

(eixo azimutal). A estrutura mecânica montada embora simples, é capaz de permitir um 

funcionamento adequado ao seguidor. Isto demonstra que um sistema de seguimento pode ser 

feito através de uma montagem simples, podendo oferecer bons resultados. O 

acompanhamento do sol correu como esperado. O sistema funciona sempre que existir 

presença significativa da luz com diferentes valores nos dois sensores, e permanece parado 

quando os dois sensores apresentam o mesmo valor. O protótipo construído apresenta o 

processo de rotação sobre um eixo, que é semelhante aos seguidores existentes na maior 

central fotovoltaica de Portugal situada em Moura. 

 
Para esse ramo de formação, a construção de pequenos dispositivos físicos que 

correspondam aos modelos projectados, motiva e facilita o processo de aprendizagem de 

qualquer estudante. Para os alunos como eu que se interessam bastante pelos aspectos práticos 

do conhecimento nas disciplinas ou fazendo adágio ao provérbio popular “pôr a mão na 

massa”. Este trabalho pode ser um exemplo para cativar e despertar o interesse de outros 

estudantes em algumas disciplinas do curso. 
 

Portanto, em vez de fazerem simulações ou mesmo relatórios onde os conhecimentos 

permanecem bastante superficial, podem projectar pequenos modelos e ao mesmo tempo 

executam a sua implementação prática. Proporcionando desta forma a experiência de 

projectar, construir e integrar alguns componentes. 

 

 

5.2 - Trabalhos futuros 
 

Os objectivos propostos foram alcançados, no futuro algumas alterações podem ser 

feitas para melhorar o desempenho do protótipo construído. Ficam como sugestão para 

trabalho futuro: 

 
 Ao sistema implementado, adicionar umas alavancas de fim de curso, para limitar a 

rotação da base de suporte. 

 Usando um PIC com mais funcionalidades e implementar um sistema semelhante, em 

seguida obter a posição angular do módulo e posicionar um seguidor com uma 

estrutura maior. Esse processo evita assim o desgaste do motor da estrutura maior. 
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 Implementar um sistema de controlo com auxílio de equações astronómicas e fazer 

uma análise comparativa com o sistema de controlo implementado; 

 

5.3 - Aplicação em países em vias de desenvolvimento - Angola 

 
O aproveitamento das fontes de energia, como a energia solar, é muito antigo; desde 

séculos antes da nossa era já eram utilizados, e a sua utilização continuou durante toda a 

história até a chegada da evolução industrial, período no qual, devido ao baixo preço do 

petróleo, o uso destas fontes foi parcialmente abandonado. 

 
 Durante os últimos anos, devido ao incremento do custo dos combustíveis fosseis e os 

problemas ambientais derivados da sua exploração, assiste-se a um renascimento das energias 

renováveis. Sendo África um dos continentes com maior disponibilidade de radiação solar, 

esta pode ser uma solução para combater a falta de electricidade de algumas populações. 

 

5.3.1 - Disponibilidade da energia solar em Angola 
 

Angola é um país eminentemente rico em recursos minerais. Estima-se que o seu 

subsolo alberga 35 dos 45 minerais mais importantes do comércio mundial entre os quais se 

destacam o petróleo e outros combustíveis fósseis, gás natural, diamante, fosfatos, ferro, 

cobre, magnésio, ouro e rochas ornamentais. 

 

Em termos gerais, a tecnologia fotovoltaica pode ser utilizada para suprir a procura de 

electricidade em qualquer região isolada da rede de energia eléctrica. As aplicações de 

pequeno porte ou seja sistemas autónomos podem ser uma boa aposta para combater alguma 

falta de electricidade que se tem verificado no país. 

 
 

O aproveitamento da energia solar para produção de energia eléctrica é sempre mais 

vantajoso em locais onde haja um número elevado de horas de Sol e poucos períodos de céu 

nublado. Este é o caso de Angola, que possui os níveis de irradiação solar bastante elevados. 

O valor médio da energia solar anual no plano horizontal que incide em Angola em kWh.m-2 

certamente superior ao de Portugal (ver secção 2.8.1). Angola dispõe de um número médio 

anual de horas de Sol entre 5 800 a 6 300 horas, no seu território. Pode comparar-se este valor 
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com o de um país da União Europeia - U.E., como por exemplo Portugal que devido a sua 

latitude, onde se tem entre 2 200 a 3 000 horas de Sol [7]. 

 
Na Figura 5.1, pode se verificar a quantidade de energia que se distribui de norte a sul 

de Angola em termos de radiação solar, o que faz o aproveitamento da transformação de 

energia solar em energia eléctrica através de módulos fotovoltaicos uma possibilidade muito 

atraente e vantajosa. 

 

 
Figura 5. 1 - Distribuição média da irradiação global diária por regiões em Wh/m2 [PVPS] 

 

 

Figura 5. 2 - Distribuição média da irradiação diária de Luanda, Angola em kWh/m2 [PVGIS] 
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O território angolano tem uma importante diversidade climática, resultante da 

conjugação da latitude com o tipo de relevo, os efeitos da corrente oceânica. O clima é 

tropical no norte e subtropical no sul, sendo temperado nas zonas de maior altitude. Há duas 

estações distintas: uma quente e húmida, em que a pluviosidade é maior (Outubro a Abril), e 

outra mais fria e seca, denominada cacimbo (Maio a Agosto). No entanto, as variações de 

temperatura são pequenas (temperaturas médias anuais acima dos 23 ºC). 

 

5.3.2 - Energia fotovoltaica em Angola 
 

No contexto actual do aproveitamento das energias renováveis em Angola, nota-se que 

tem vindo a crescer algum interesse pela tecnologia fotovoltaica para a produção de energia 

eléctrica. 

 
A potência instalada de módulos ou sistemas fotovoltaicos em Angola, até 2008, não 

está contabilizada. Sendo que esta potência deverá apenas abranger alguns (poucos) sistemas 

isolados existentes no país. Embora a potência fotovoltaica instalada ainda seja inexpressiva 

ou mesmo inexistente, se comparada à potência instalada em Portugal.  

 
Dentro das aplicações possíveis da energia solar fotovoltaica, a electrificação de 

residências isoladas da rede eléctrica (fazendas no sul de Angola) podem vir a ser um 

mercado expressivo e de grande expansão. Logo que a tecnologia se tornar mais conhecida no 

país, ira aumentar o crescimento deste mercado, pois, a percentagem de residências rurais 

distantes ou mesmo sem acesso a rede convencional de distribuição de energia é elevada.  

 
 Estime-se 2 mil milhões de pessoas no mundo que carecem de energia eléctrica. Em 

média, Angola tem 12 000 000 habitantes pode-se dizer que aproximadamente 1/4 ou mesmo 

1/3 não tem acesso a energia eléctrica da rede, recorrendo muitas vezes a geradores para 

poder fazer frente a esse défice. 

 
 A seguir mostramos alguns exemplos, onde são utilizadas a tecnologia fotovoltaica: 
 
 

 O sistema de iluminação pública da cidade do Uíge, acaba de ser reforçado com a 

montagem de novos postos de iluminação que funcionam com o recurso aos painéis 

solares, o que esta a contribuir para a satisfação dos populares [Angola acontece]. 
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 A administração do município da Samba (Luanda) vai implementar brevemente na 

zona painéis de energia solar, para facilitar os serviços das entidades do município 

[AngoPress] 

 

5.3.3 - Dificuldades de penetração no mercado 
 

Subsistem ainda algumas barreiras relacionadas com o aumento do mercado dos 

sistemas fotovoltaicos, como por exemplo o custo do investimento inicial que é ainda 

demasiado elevado para o cidadão comum e a forte capacidade de outras fontes de energia 

que o país possui, como hidroeléctricas que ainda está por aproveitar.  

 
Outra barreira, é a insuficiente oferta de produtos específicos para sistemas 

fotovoltaicos como sejam equipamentos de consumo para corrente contínua, estando o 

mercado em grande parte dependente de produtos fabricados para o sector automóvel, caso de 

televisores e frigoríficos. Para tornear este problema, de modo a possibilitar a utilização de 

equipamentos eléctricos comuns, recorre-se a inversores que convertem a corrente continua 

em corrente alternada, mas que penalizam o rendimento e o custo dos sistemas. 

 
Do meu ponto de vista as empresas do ramo presentes no mercado ou que pretendam 

entrar, caracterizam-se ainda por uma fraca divulgação junto aos consumidores, por exemplo 

exposições em feiras agrícolas, palestras nas escolas e pequenas demonstrações dos sistemas 

etc. 

 
Tradicionalmente as novas tecnologias são encaradas sempre com alguma 

desconfiança, sobretudo quando utilizam um recurso natural tão disponível na natureza como 

seja a radiação solar.  
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ANEXO A – Comparação de tecnologias  
 
 
Tabela de comparação de diferentes tecnologias fotovoltaicas [14].  
 

Material Rendimento Durabilidade Características Principais 
utilizações 

Silício 
monocristalino 

12 à 18% 
(24,7% em 

Laboratório) 
 

20 à 30 anos 
 

* Grande performance 
* Estabilidade de 

produção d W 
* Método de 

produção cara e 
complexa 

 

Aeroespacial, nas 
fachadas de 

prédios, telhados… 
 

Silício 
policristalino 

11 à 15% 
(19,8% em 

Laboratório) 
 

20 à 30 anos 
 

* Adaptado a grandes 
produções. 

* Estabilidade de 
produção d W 

* Mais de 50% do 
mercado mundial 

 

Utilizado nas 
fachadas de 

prédios, telhados… 

Silício amorfo 
5 à 8% 

(13% em 
Laboratório) 

 

/ 

* Pode funcionar 
sobre uma luz 

florescente, e baixa 
luminosidade 

* Reage melhor a 
radiação difusa 

* A potência vária 
com o tempo. No 

princípio a potencia 
debitada é 15 à 20% 

superior ao valor 
nominal e depois 
estabiliza passado 

alguns meses 
 

Aparelhos 
electrónicos 

(relógios, 
calculadoras), 
Integração em 

edifícios 

Composição 
monocristalino 

(GaAs) 

18 à 20% 
(27.5% em 

Laboratório) 
 

/ 
* Pesado, apresenta 
facilmente fissuras 

 

Sistemas de 
concentradores 
aeroespaciais 

(satélites) 
 

Composição 
policristalino 
(CdS, CdTe) 

 

8% 
(16% em 

Laboratório) 
 

/ 

* Necessita de poucos 
materiais 

* Alguns contem 
substâncias poluentes 

 

Aparelhos 
electrónicos 

(relógios, 
calculadoras), 
Integração em 

edifícios 
GaAs - Arsenito de Gálio, CdTe – Telurieto de Cádmio, CdS – Sulfureto de Cádmio 
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ANEXO B – Código de programação do PIC 
 
 
#include <pic.h> 
#include <htc.h> 
#include "delay.h" /*DelayUs*/ 
#pragma switch direct //The compiler generates the table look‐up table switch method 
 
/*Internal Oscillator; Whatchdog Disable; Brown‐out Disable; Code Protected; MasterClear Disable; 
Power‐up Timer Disable*/ 
__CONFIG(INTIO & WDTEN & BORDIS & PROTECT & MCLRDIS & PWRTDIS); 
 
#define AN0 ANS0 /*IN ‐ Analog Input (PIN 7)*/ 
#define CLK GPIO1 /*OUT ‐ CLK (PIN 6)*/ 
#define DIRECTION GPIO2 /*OUT ‐ CW/CCW (PIN 5)*/ 
#define INITIAL_POSITION GPIO3 /*IN ‐ Not Used (PIN 4)*/ 
#define SPEED_MODE GPIO4 /*OUT ‐ FULL/HALF (PIN 3)*/ 
#define ON_OFF GPIO5 /*OUT ‐ ON/OFF (PIN 2)*/ 
 
/*Global Variables*/ 
unsigned char AD_Flag = 0; /*AD Control Flag*/ 
unsigned int Voltage = 0; 
 
/*Init Function*/ 
void init(void){ 
  /*GPIO*/ 
  CMCON = 0x07; /*Comparator Off*/ 
  TRISIO = 0x09; /*Set GP<3,2:0> as Inputs and Set GP<1:2,5:4> as Outputs*/ 
  /*OSCILLATOR*/ 
  OSCCAL = 0xFC; /*Center Frequency(0xFC) ‐ 4 MHz (5.6 MHz Measured)*/ 
 
  /*AN*/ 
  ANSEL = 0x01; /*FOSC/2 & AN0*/ 
  ADFM = 1; /*A/D Result Formed Select ‐ Right Justified*/ 
  VCFG = 0; /*Voltage Reference = Vdd*/ 
  CHS0 = 0; /*Analog Channel Select ‐ 00(AN0)*/ 
  CHS1 = 0; 
  ADIE = 1; /*A/D Converter Interrupt Enable*/ 
 
  /*Global Interrupt*/ 
  PEIE = 1; /*Peripheral Interrupt Enable*/ 
  GIE = 1; /*Global Interrupt Enable*/ 
} 
 
/*Clear WatchDog Timer*/ 
void _CLRWDT(void){ 
  #asm 
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    clrwdt 
  #endasm 
} 
 
/*Function to Do Delays*/ 
void delay(unsigned int value){ 
  unsigned int i=0; 
 
  for(i=0;i<value;i++){ 
    DelayUs(10); //10us 
    _CLRWDT(); 
  } 
} 
/*Function CLK Period*/ 
//period maior ‐> speed menor 
//period menor ‐> speed maior 
void clkPeriod(unsigned int period){ 
  if(period==0){ 
    CLK = 0; 
  }else{ 
    CLK = 1; 
    delay(period/2); 
    CLK = 0; 
    delay(period/2); 
  } 
} 
/*Main Function*/ 
void main(void) 
{ 
  init(); 
  ADON = 1; /*Converter Module is Operating*/ 
 
  /*Reset Variables*/ 
  AD_Flag = 0; 
  Voltage = 0; 
  DIRECTION = 1; 
  SPEED_MODE = 1; 
  while(INITIAL_POSITION==0){ 
    clkPeriod(1000); 
  } 
  while(1){ 
    ON_OFF = 1; 
    GODONE = 1; /*A/D Conversion Cycle in Progress*/ 
    while(!AD_Flag){_CLRWDT();}; 
    AD_Flag = 0; // Clear Flag 
    Voltage = (((int)ADRESH<<8)&0xFF00)|((int)ADRESL&0x00FF); 
    //Voltage < 5V and > 4V ‐> CW 
    if(Voltage > 0x333){ 
      clkPeriod(1000); 
      DIRECTION = 0; 
      SPEED_MODE = 1; 
    } 
    //Voltage < 4V and > 3V ‐> CW 
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                if((Voltage < 0x333)&&(Voltage > 0x266)){ 
      clkPeriod(10000); 
      DIRECTION = 0; 
      SPEED_MODE = 1; 
    } 
                //Voltage < 3V and > 2V ‐> STOP 
    if((Voltage < 0x266)&&(Voltage > 0x199)){ 
      clkPeriod(0); 
    } 
                //Voltage < 2V and > 1V ‐> CWW 
                if((Voltage < 0x199)&&(Voltage > 0xCC)){ 
      clkPeriod(10000); 
      DIRECTION = 1; 
      SPEED_MODE = 1; 
    } 
  //Voltage < 1V and > 0V ‐> CCW 
  if(Voltage < 0xCC){ 
      clkPeriod(1000); 
      DIRECTION = 1; 
      SPEED_MODE = 1; 
    } 
  } 
} 
/*Interrupt Routine*/ 
void interrupt name(void){ 
  if(ADIF){ 
    AD_Flag = 1; 
    ADIF = 0; 
  } 
} 
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ANEXO C – Especificações do PIC  
Name Function 

Input 

Type 

Output 

Type 
Description 

GP0/ANO/CIN+/ICSPDAT 

GP0 TTL CMOS Bi-directional I/O w/ programmable pull-up 

and interrupt-on-change 

AN0 AN  A/D Channel 0 input  

CIN+ AN  Comparator input 

ICSPDAT TTL CMOS Serial programming I/O 

GP1/AN1/CIN-/VREF/ICSPCLK GP1 TTL CMOS Bi-directional I/O w/ programmable pull-up 

and interrupt-on-change 

AN1 AN  A/D Channel 1 input 

CIN- AN  Comparator input 

VREF AN  External voltage reference 

ICSPCLK ST  Serial programming clock 

GP2/AN2/T0CKI/INT/COUT GP2 ST CMOS Bi-directional I/O w/ programmable pull-up 

and interrupt-on-change  

AN2 AN  A/D Channel 2 input 

T0CKI ST  TMR0 clock input 

INT ST  External interrupt 

COUT   Comparator output 

GP3/MCLR/VPP GP3 TTL CMOS Input port w/ interrupt-on-change 

MCLR ST  Master clear 

VPP HV  Programming voltage 

GP4/AN3/T1G/OSC2/CLKOUT GP4 TTL  Bi-directional I/O w/ programmable pull-up 

and interrupt-on-change 

AN3 AN  A/D Channel 3 input 

T1G ST  TMR1 gate 

OSC2  XTAL Crystal/resonator 

CLKOUT  CMOS Fosc/4 output 

GP5/T1CKI/OSC1/CLKIN 

GP5 TTL CMOS Bi-directional I/O w/ programmable pull-up 

and interrupt-on-change  

T1CKI ST  TMR1 clock 

OSC1 XTAL  Crystal/resonator 

CLKIN ST  External clock input/RC oscillator connection 

VSS VSS Power  Ground reference 

VDD VDD Power  Positive supply 
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ANEXO D – Dados do traçado das curvas IV 
 

 

Condições atmosféricas no instante do ensaio dos módulos e seus parâmetros 

característicos VCA e ICC Icc,STC lidos no momento do ensaio. 

 

Silício Número do Ensaio
Data (2008) 

Hora do 
ensaio 

Tmod 

(ºC) 

Irradiação 

(W.m-2) 

VCA 

(V) 

ICC 

(A) 

PPk 

(W) 

 

 

 

 

Amorfo 

 

1 – 23/06 12:21 42,2 1062 68,1 1,15 50,1 

2 – 23/06 12:37 61,2 1043 71,8 1,18 58 

3 – 23/06 12:40 55,9 1041 69,9 1,18 56,3 

4 – 23/06 14:30 62,6 1035 71,2 1,2 57,7 

5 – 23/06 15:29 60,7 920 70,6 1,29 60,5 

6 -24/06 12:03 39,2 995 67,6 1,21 52,1 

7 – 24/06 12:48 39,0 1057 67,5 1,15 49,6 

8 – 24/06 12:49 42,2 1062 68,1 1,15 50,1 

9 – 24/06 14:09 38,9 1073 67,2 1,15 49,9 

10 – 24/06 14:16 46,0 1063 68,6 1,16 52,0 

 

 

 

Policristalino 

1 – 30/09 12:17 48,0 927 22,7 2,52 41,9 

2 – 30/09 12:28 51,8 920 22,8 2,52 41,9 

3 – 30/09 13:04 56,3 963 23,6 2,5 43,2 

4 – 30/09 13:07 60,5 969 23,6 2,5 42,8 

5 – 30/09 14:36 53,1 918 23,0 2,46 41,4 

6 – 30/09 14:41 57,0 918 23,2 2,46 41,3 

7 – 30/09 14:45 63,0 901 23,3 2,46 41,2 
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ANEXO E – Correcção do traçado das curvas IV 
 

 

Resultados dos valores obtidos na correcção do traçado das curvas características dos 

módulos de silício amorfo. 

 

Silício Número do Ensaio 
Data (2008) 

IMÁX 

(A) 

VMÁX 

(V) 

VCA 

(V) 

ICC 

(A) 

PPk 

(W) 

 

 

Amorfo 

 

1 – 23/06 1,04 47,27 47,27 1,2 49,60

2 – 23/06 1,04 47,27 62,98 1,18 49,6 

3 – 23/06 1,05 48,68 62,38 1,18 51,18

4 – 23/06 0,99 47,51 61,19 1,15 47,20

5 – 23/06 1,05 47,51 62,19 1,15 47,15

6 -24/06 1,00 50,26 63,52 1,05 53,00
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ANEXO F – Circuito de controlo 
 

 

Diagrama de blocos do protótipo implementado. 

 


