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Resumo 

 

Devido ao aumento da importância da energia solar a nível mundial e à crescente demanda 

energética, tem-se verificado uma contínua aposta em parques fotovoltaicos cada vez maiores, 

consistindo num maior número de módulos interligados em série. Como consequência, os módulos 

estão sujeitos a maiores potenciais em relação à terra, o que originou, o aparecimento de um 

fenómeno denominado de PID (Potential Induced Degradation). Neste trabalho é abordado 

exaustivamente todo o fenómeno, procurando servir de ferramenta para futuros projectos, no 

sentido de evitar o seu aparecimento e consequentes perdas de potência indesejadas. Inicialmente 

é apresentado um estudo teórico do mesmo, são identificadas variáveis influentes e factores de 

impacto que o potenciam e intensificam. É feita uma abordagem ao nível construtivo, onde são 

destacadas causas e soluções, considerando a escolha de materiais, fabricação e assemblagem. Ao 

nível do sistema, são descritos os requisitos para a ocorrência do fenómeno, assim como 

configurações possíveis tendo em conta características próprias de cada instalação e a viabilidade 

económica. É abordado um caso prático, onde se relaciona o efeito da polaridade da tensão na 

regeneração da potência em módulos afectados com o PID. O estudo incide numa amostra de 240 

módulos policristalinos e envolve o tratamento de dados recolhidos num período de sete meses. Os 

módulos cristalinos representam entre 80% e 90% do mercado global de produção fotovoltaica, 

sendo necessário um estudo abrangente e pertinente. São apresentados três casos distintos e 

comparados resultados regenerativos através de medições feitas a strings e módulos constituintes. É 

encontrada uma clara relação entre o uso de polaridade positiva face ao solo e a recuperação de 

potência e verificada uma não linearidade da mesma. Experimentalmente é realizado um estudo 

não destrutivo, onde são simuladas condições propícias ao aparecimento do PID e analisada a 

degradação de potência associada à polaridade do potencial aplicado, tendo em conta as condições 

atmosféricas. É testado o efeito da degradação em módulos cristalinos com isolantes e 

encapsulantes diversos, tendo em conta tensões de funcionamento e condições ambientais várias. 

Verifica-se uma relação inversa entre a resistência de isolamento e a ocorrência de PID. É ainda 

verificada uma relação entre a degradação e o uso de potencial negativo face ao solo.  

 

Palavras-chave: fotovoltaico, solar, polaridade, PID, potencial, degradação, regeneração, 

isolamento. 
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Abstract 

 

Due to the increasing importance of solar energy worldwide and the growing energy demand, 

there has been a continuous investment in growing photovoltaic parks has been verified, consisting 

of a greater number of modules linked in series. As a result, the modules are subject to greater 

potential in relation to ground which precipitated the emergence of a phenomenon called PID 

(Potential Induced Degradation). In this work is discussed thoroughly the entire phenomenon, 

seeking to serve as a tool for future projects in order to prevent its occurrence and consequent 

unwanted power losses. Initially a theoretical study is presented, influential variables and factors 

are identified and its impact leverage and enhance. A constructive approach to the level is made, 

where causes and solutions are deployed considering the choice of materials, manufacturing and 

assembly. At the system level requirements are described for the occurrence of the phenomenon 

and possible configurations, taking into account characteristics of each facility and its economic 

viability. A field study was conducted regarding the power regeneration on modules affected by the 

PID in an existing photovoltaic park. The study is focused on a sample of 240 poly-crystalline 

modules and involves the processing of data collected over a period of 7 months. Crystalline 

modules represent between 80% and 90% of the global photovoltaic production, therefore a 

comprehensive and relevant study is necessary. Three different cases are presented and compared 

with regenerative results of measurements made to the string and its constituent modules. A clear 

relationship between the use of positive bias over ground and power recovery is found. 

Experimentally, a nondestructive study has been made, with simulated conditions regarding the 

appearance of PID, the power loss is analyzed and linked to the applied potential bias, taking into 

account the weather conditions. At high potentials, leakage current responsible for power loss is a 

function of temperature and relative humidity. The effect of degradation in modules with different 

insulating and encapsulating materials is analyzed, given voltages and various environmental 

conditions. Dependence between the insulation resistance and PID is observed. A relationship 

between the degradation and the magnitude of the negative potential to the ground is also found. 

Final conclusions are drawn considering the cycle degradation/regeneration.  

Keywords: photovoltaic, solar, PID, potential, bias, power loss, regeneration, insulation.
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Abreviaturas e Símbolos 

Lista de abreviaturas  

 

AC  (Alternate Current) - corrente alternada 

AL  (Auto Lavante) – característica vidro 

AR  (Anti Reflexo) – característica vidro 

ARC   (Anti-Reflective Coating) – revestimento anti-reflexo 

BSF  (Back Surface Field) – tipo de estrutura de célula 

CdTe  (Telúrio de Cádmio) – material alternativo ao silício 

DC  (Direct Current) - corrente contínua 

EL  (Electroluminescência) – fenómeno óptico  

EPIA  (European Photovoltaic Industrial Association) - entidade 

ESI   (European Solar Initiative) - entidade 

EVA  (Ethylene Vinyl Acetate) – tipo de encapsulante 

FF  (Fill Factor) – parâmetro eléctrico 

GTM  (Global traffic Manager) – entidade 

HR  (Humidade Relativa) – parâmetro  

HVS   (High Voltage Stress) – fenómeno  

IT  (Terra Isolada) – configuração de aterramento 

LID  (Light Induced Degradation) – fenómeno 

MPP  (Maximum Power Point) – ponto potência máxima 

MPPT  (Maximum Power Point Tracking) – procura do ponto potência máxima  

PECVD   (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition) - deposição química a vapor 
de alta temperatura 
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PERL   (Passivated emitter, Rear Locally Diffused) - tipo de estrutura de célula 

PID   (Potential Induced Degradation) – fenómeno em estudo 

PV  (Photovoltaics) - fotovoltaico 

SET  (European Strategic Energy Technology) - entidade 

Si-a  (Silício amorfo) – material célula 

Si-c  (Silício cristalino) - material célula 

Si-pc  (Silício policristalino) - material célula 

STC  (Standard Test Conditions) – Condições teste (1000W/m2, 25ºC) 

TCO   (Transparent Conductive Oxide) – encapsulante 

UV  (Raios Ultra Violeta)  

 

 

 

Lista de símbolos 

 

P  Potência 

V  Corrente 

U  Tensão 

W Watt 

Á  Área da célula solar 

G  Radiação solar incidente 

Η  Rendimento 

I  Corrente 

T  Temperatura 

Rs resistência série 

Rsh resistência shunt 

Voc tensão circuito aberto  

Isc corrente curto-circuito 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Neste capítulo é apresentada a motivação para a elaboração deste trabalho. Segue-se 

uma pequena introdução exemplificativa da importância da energia solar e do seu impacto 

actual, assim como a contribuição para atingir as metas propostas pelas Nações Unidas 

referentes ao Tratado de Quioto. É realizada uma primeira abordagem ao tema central do 

mesmo, o fenómeno PID que ocorre nos módulos fotovoltaicos. No final é apresentada a 

estrutura deste relatório. 

1.1 - Motivação 

Nos últimos anos é notório o crescente papel das energias renováveis na produção de 

energia, o impressionante progresso do sector fotovoltaico representa só por si uma grande 

motivação para a abordagem do mesmo. Impulsionado por mecanismos Europeus de incentivo 

à produção solar, nomeadamente o “European Solar Initiative”(ESI), que foi criado pelo 

“European Strategic Energy Technology” (SET), foi desenvolvido especialmente para acelerar 

a disponibilidade de tecnologias verdes com baixas emissões de carbono [7]. 

As energias renováveis são uma oportunidade clara para a Europa estabelecer e 

reforçar uma posição de destaque numa indústria altamente competitiva. Neste contexto, a 

energia fotovoltaica representa uma solução chave devido às suas características únicas, 

sendo uma tecnologia segura, limpa, robusta e eficiente, de aplicação acessível tanto a países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Além disso, a energia fotovoltaica está já associada a uma crescente indústria 

energética. O sucesso da mesma tem sido impulsionado também por medidas adoptadas em 

diversos países da União Europeia sustentando a investigação e implementação. Os custos 

associados à tecnologia fotovoltaica têm-se tornado cada vez mais competitivos. Um grande 

esforço tem sido realizado visando um maior desenvolvimento e inovação com vista a tornar 

este sector cada vez mais produtivo e competitivo acelerando a sua evolução [10]. Essa 

evolução será indispensável para que a energia fotovoltaica contribua substancialmente para 

a geração de energia na União Europeia até 2020 [7]. 
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1.2 - Disponibilidade e importância da Energia Solar 

É de extrema relevância, hoje em dia, quando se trata de descrever uma fonte de 

energia, avaliar a sua disponibilidade e acessibilidade. Como se pode constatar na figura 1.1, 

o seu melhor aproveitamento poderia colmatar toda a necessidade energética actual do 

planeta, os círculos pretos representam a área que seria necessária para suprir toda a 

demanda energética do planeta terra. Por isso é, de longe, a energia renovável com mais 

potencial existente actualmente. Portugal, juntamente com a Espanha, goza do maior 

potencial para aproveitamento de energia solar na Europa, com mais de 2300 horas/ano na 

zona norte e 3000 horas/ano na zona do Algarve [40]. 

 

Figura 1.1 - Distribuição diária média entre 1991-1993 da energia solar recebida pela Terra [33]. 

A Energia Solar insere-se naturalmente nas Energias Renováveis e é, por isso, um 

recurso de crucial importância para se alcançar as metas traçadas pelo Tratado de Kyoto para 

2012. Na figura 1.2, o gráfico representa a potência instalada a nível mundial e as previsões 

para 2014 calculadas pelo EPIA (European Photovoltaic Industrial Association).  

 

Figura 1.2 – Potencia Global instalada de Energia fotovoltaica a nível Mundial em MW e previsões até 
2014 [35]. 
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1.3 - Evolução 

A evolução na energia fotovoltaica é de extrema importância e tem-se verificado a um 

ritmo considerável não só a nível de eficiência, como a nível económico.  

A diversificação de matérias permite variadíssimas aplicações e a sua proliferação, a 

nível global, fez com que a indústria produtora respondesse com novos processos de 

construção e novos modelos de negócio permitindo no caso mais usado (policristalino) atingir-

se preços por módulo a rondar 1 dólar tornando a produção fotovoltaica cada vez mais 

competitiva numa perspectiva de mercado, face às alternativas [16]. 

 

 

Figura 1.3 – Evolução prevista da eficiência dos módulos para vários materiais [16]. 

 

O Aumento da capacidade da indústria de produção também tem vindo a estimular a 

concorrência dos preços globais entre tecnologias fotovoltaicas. Enquanto a First Solar 

reduziu os custos do módulo de filme fino para menos de US $ 1/watt no início de 2010, o 

relatório de Pesquisa GTM [16] prevê que a indústria atingirá o seu próximo marco económico 

até 2012, quando os preços de módulos para o mercado cair abaixo de US $ 1/watt por 

unidade.  

No entanto, um dos grandes problemas para o futuro é o espaço necessário para 

construir centrais solares. Actualmente, umas das maiores centrais do mundo com 10km2 cria 

energia suficiente para 200 mil casas, sendo ainda insuficiente face a outras energias 

dependentes de combustíveis fosseis. Por isso, além de construir mais e maiores centrais, o 

futuro da energia solar passa também pela construção de novos edifícios e na adaptação dos 

antigos. Existe uma tendência para apostar nas energias renováveis e consequentemente tem-

se verificado um aumento elevado na aplicação de painéis em telhados e noutras aplicações. 

Desde 2006 o preço para instalações em telhados teve uma queda de 56% [16]. 

Basicamente existem duas maneiras concretas de abordagem à melhoria de eficiência, 

uma delas consiste na escolha de materiais semicondutores com uma energia apropriada para 

coincidir com o maior espectro de luz possível, melhorando a nível óptico, eléctrico e 

estrutural as suas propriedades. A segunda implica pesquisa de sistemas inovadores e 
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eficientes de “colheita” de electrões fazendo uma melhor utilização do espectro solar através 

de junções simples ou múltiplas para aumentar a sua concentração. No entanto não existe 

consenso no que constitui, actualmente, um sistema de alta eficiência, devido à problemática 

tecnologia versus preço.  

Em síntese existem objectivos base que serão cruciais para o futuro/evolução da 

energia solar: 

- Utilizar materiais semicondutores mais baratos 

- Melhorar performance eléctrica da célula 

- Reduzir o desperdício de material 

- Aumentar o espectro de luz utilizado para a conversão 

- Aumentar a velocidade do processo de fabrico 

- Simplificar todo o processo de fabrico 

- Reduzir o preço de fabrico 

1.4 - Aparecimento do PID 

Muitos operadores de parques fotovoltaicos e engenheiros electrotécnicos depararam-

se com uma súbita e inexplicável perda de potência. Isso resultou, em parte, de testes de 

qualificação e normas que não foram adequadas, não contemplando os efeitos e o impacto do 

uso de tensões elevadas a longo prazo na durabilidade dos módulos. [1] 

 

 Investigações sobre este fenómeno vieram a provar que o uso de altas tensões aliadas à 

escolha da polaridade do potencial estavam na base deste problema, daí a origem do nome 

“Potential Induced Degradation”. Devido ao aumento de importância da energia solar a nível 

mundial, tem-se verificado uma contínua aposta em parques cada vez maiores, havendo um 

desejo de aumentar cada vez mais as tensões usadas de modo a reduzir as perdas e aumentar 

a potência. Para isso usam um maior número de módulos interligados em série. Como 

consequência os módulos estão sujeitos a maiores potenciais relativamente à terra, causando 

também desgaste dos mesmos (High Voltage Stress). Em alguns casos de modo a evitar carga 

eléctrica potencialmente perigosa para humanos, os caixilhos dos módulos são ligados à terra, 

isto faz com que se crie uma diferença de potencial individual de cada módulo face ao seu 

caixilho. Como o isolamento do caixilho e das camadas activas não é perfeito, essa diferença 

de potencial resulta em correntes de fuga que afectam a eficiência do módulo. Essa migração 

de iões para fora do módulo deixa uma carga à superfície do módulo altamente prejudicial ao 

funcionamento do mesmo.  

~ 

Figura 1.4 – Exemplo da evolução da curva I-V sujeita ao PID [29]. 
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Na fig. 1.4 é visível essa degradação de potência num intervalo de apenas 100h. 

Dependendo da tecnologia usada, são verificados vários fenómenos relacionados com a 

existência do PID. O mais proeminente que ocorre nos módulos de silício é a polarização da 

superfície causada pela recombinação de electrões à superfície da célula, denominado 

SunPower´s Polarization Effect, que é apresentado no artigo da referência [15]. No entanto 

todos os efeitos de PID têm uma característica comum, a degradação está fortemente 

dependente da polaridade do potencial aplicado no módulo em relação à terra, que é 

determinado pela configuração do sistema fotovoltaico [1][2][3][4]. O PID está directamente 

ligado à degradação com o tempo nos módulos, sendo um obstáculo determinante à 

durabilidade e eficiência dos mesmos [6]. É também verificada a redução da resistência shunt 

e um aumento da resistência de série, causando perdas de potência (fig. 1.4). 

Não existe, a nível global, nem consenso nem um teste standard para a medição do PID 

dado ser um fenómeno muito recente. Nesse sentido o Fraunhofer Institute for Solar Energy 

Systems (ISE), o Photovoltaik-Institut Berlin (PI-Berlin), a TÜV Rheinland e o VDE Testing and 

Certification Institute uniram esforços para criar condições para testar os módulos cristalinos. 

Foram testados inúmeros produtos no sentido de avaliar a susceptibilidade ao PID. Esses 

testes foram feitos numa câmara climatizada a 25ºC [1][3][4][9] e foram aplicados 1000V 

negativos às células dos módulos durante 7 dias, através da caixa de junção. Alguns desses 

resultados são mostrados no capítulo 3 e servem de apoio bibliográfico na elaboração deste 

estudo. 

1.5 - Objectivos e Estrutura do relatório 

Para além desta introdução, este relatório contém mais capítulos divididos da seguinte 

forma. A abordagem do fenómeno PID é feita em diversas fases e metodologias 

sucessivamente descritas numa análise teórica, prática e experimental. 

Inicialmente é apresentada informação básica mas importante para a compreensão do 

problema tal como o material usado, o tipo de células e a constituição do módulo. São 

também descritas todas as configurações possíveis ao nível do sistema, assim como uma 

descrição de métodos de análise usados nas fases seguintes. 

Na primeira fase (capítulo 3) foi feita uma abordagem teórica do problema analisando 

os pontos fracos que levam à ocorrência de PID. É explicado sucintamente o funcionamento 

fotovoltaico que ocorre na célula e os problemas que estão na origem do PID, são apontadas 

variáveis influentes e factores de impacto que potenciam e intensificam o mesmo. É feita 

uma abordagem ao nível construtivo onde são destacadas causas e soluções considerando a 

escolha de materiais, a fabricação e a assemblagem. Ao nível do sistema são descritos os 

requisitos para a ocorrência do fenómeno assim como configurações possíveis, tendo em 

conta características próprias de cada instalação e a sua viabilidade económica. É igualmente 

feita uma introdução à regeneração de potência em módulos afectados. 

Na segunda fase (capítulo 4) foi feito um estudo em campo sobre a regeneração em 

módulos já afectados com o PID, são apresentados valores iniciais onde é visível um estado de 

degradação considerável. São aplicadas medidas e verificados resultados, são usados três 

métodos distintos procurando acelerar o processo de regeneração. Os resultados são obtidos 

através de três medições realizadas num espaço temporal de 7 meses. O objectivo principal 

além de avaliar a velocidade de regeneração foi de encontrar uma linearidade/padrão na 

recuperação dos módulos.  

Na terceira fase (capítulo 5) foi feita uma análise totalmente experimental usando uma 

estrutura construída para o efeito. Constituída por 32 módulos cristalinos capazes de gerar 
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uma tensão aproximada de 1100V, teve como objectivo principal avaliar a velocidade de 

degeneração de potência que ocorre nos módulos cristalinos. Os resultados são organizados ao 

nível da string e dos módulos que a constitui. São igualmente monitorizadas e registadas 

variáveis importantes, como a temperatura, radiação e humidade relativa. Foi analisada a 

vulnerabilidade de diferentes materiais (polímeros) aplicados ao encapsulante/backsheet e à 

assemblagem final do módulo de acordo com a resistência de isolamento. Foi posteriormente 

testada a sua resposta à aplicação de tensões elevadas e velocidade de degeneração. 

No último capítulo é apresentada uma conclusão onde é abordado todo o trabalho, são 

comparadas soluções tendo em conta já o factor económico e a viabilidade técnica de 

algumas alternativas apresentadas nos capítulos anteriores. É também descrito o papel da 

indústria e as tentativas já realizadas para resolver este problema.  

Na parte final são propostos outros trabalhos de interesse relacionados com a 

continuidade deste trabalho. 
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Capítulo 2  

Sistemas de Produção de Energia 
Fotovoltaica 

Neste capítulo é descrita Informação básica ao nível da estrutura e dos materiais que 

compõem as células existentes no mercado, assim como os módulos, abordando o 

funcionamento e configurações possíveis. Embora extenso, é crucial para uma boa 

compreensão dos capítulos seguintes. 

 

2.1 - Informação Básica 

 

2.1.1 -  Composição 

 

É importante distinguir as diversas nomenclaturas que serão descritas neste trabalho. 

 

 

Figura 2.1 – Diferenças entre configurações [39]. 

 

Na figura 2.1 podemos observar as diferenças entre as nomenclaturas e o seu 

significado. Da esquerda para a direita, temos a célula solar que é a base onde se cria o 

efeito fotovoltaico, o módulo, que é um conjunto de células ligadas em série, e o painel, que 
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é no fundo um conjunto de módulos que podem ser ligados em série ou em paralelo. O 

sistema é um conjunto de painéis ligados em paralelo ou em série a um inversor, no entanto, 

em habitações domésticas, o sistema pode ser constituído por um único painel.  

 

 

2.1.2 -  Fabrico Silício (SI) 

 

 

 

Figura 2.2 – Processo de fabrico de Silício Cristalino e Policristalino [22]. 

 

Na figura 2.1 é descrito o processo de fabrico do material mais usado actualmente no 

mercado, o silício. É o segundo elemento mais abundante na Terra, à temperatura ambiente o 

silício encontra-se no estado sólido. Na forma cristalina é muito duro e pouco solúvel, 

apresenta um brilho metálico e transmite mais de 95% dos comprimentos de onda das 

radiações infravermelhas [22]. O silício monocristalino é uma forma deste elemento que 

possui uma estrutura cristalina homogénea ao longo de todo o material (incluindo orientação 

e propriedades elétricas). É frequentemente dopado com fósforo ou boro para criar 

respectivamente silício de tipo-N ou de tipo-P. Este tipo de silício é fabricado na forma de 

wafers de silício, habitualmente através do processo de crescimento de Czochralski. O silício 

policristalino é formado por grãos mais pequenos com uma orientação cristalográfica variada. 

Este material pode ser sintetizado facilmente, bastando para tal que o silício fundido seja 

posto a arrefecer numa forma cristalina com a estrutura adequada. Podem ser também 

usadas técnicas de cristalização que transformam silício de tipo amorfo em silício 

policristalino, nomeadamente a deposição química a vapor de alta temperatura (CVD) [22]. 

 

2.1.3 - Tipos de Células fotovoltaicas 

 

 

[A] Silício Cristalino 

 

As células fotovoltaicas são fabricadas, na sua grande maioria, usando o silício. Podem 

ser constituídas por cristais monocristalinos, policristalinos ou de silício amorfo (ver fig. 2.1). 
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Monocristalino 

 

A célula de silício monocristalino é a mais usada e comercializada como conversor 

directo de energia solar em electricidade. A tecnologia necessária à sua fabricação é um 

processo muito bem constituído. A fabricação da célula de silício começa com a extracção do 

cristal de dióxido de silício. Este material é desoxidado em grandes fornos, purificado e 

solidificado. O silício, na indústria electrónica, além do elevado grau de pureza deve ter a 

estrutura monocristalina e uma baixa densidade de defeitos. Considerando as células 

fotovoltaicas que utilizam o silício como material base, as monocristalinas são, em geral, as 

que apresentam as maiores eficiências, sendo no entanto, as mais caras. As fotocélulas 

comerciais obtidas com o processo descrito atingem uma eficiência até 15% podendo chegar a 

18% em células testadas em laboratórios [17].  

 

Policristalino 

 

As células de silício policristalino são mais baratas que as de silício monocristalino por 

ser um processo de preparação das células menos rigoroso. Estas células são produzidas a 

partir de blocos de silício obtidos por fusão de bocados de silício puro em moldes especiais. 

Uma vez nos moldes, o silício arrefece lentamente e solidifica-se. Neste processo, os átomos 

não se organizam num único cristal. Forma-se uma estrutura policristalina com superfícies de 

separação entre os cristais. Porém a eficiência é menor em comparação as células de silício 

monocristalino. Basicamente, as técnicas de fabricação de células policristalinas são as 

mesmas na fabricação das células monocristalinas, porém com menor rigor de controlo. 

Atingem uma eficiência de 13% podendo chegar a 15% em células feitas em laboratórios [17]. 

Tem como desvantagem a perda elevada de eficiência quando exposta a radiação difusa e 

temperaturas elevadas. 

 

[B] Filme Fino 

 

 

Figura 2.3 – Módulos (Back contact Mono, a-Si , CdTe, Cigs) [36]. 
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Silício Amorfo 

 

Uma célula de silício amorfo é diferente das demais estruturas cristalinas porque 

apresenta alto grau de desordem na estrutura dos átomos. Um semicondutor amorfo formado 

apenas por átomos de silício possui muitas ligações não compensadas que dão origem a 

centros de recombinação de electrões tornando por isso o material inadequado para aplicação 

em células solares (para formação de díodos). A introdução de átomos de hidrogénio permitiu 

que partes dessas ligações fiquem compensadas dotando o material de propriedades 

electroópticas mais interessantes, passando então a designar-se de silício amorfo 

hidrogenado, Si-a:H. A utilização de silício amorfo para uso em fotocélulas tem revelado 

grandes vantagens tanto nas propriedades eléctricas como no processo de fabricação. 

Apresenta uma maior absorção da radiação solar na faixa do visível e pode ser fabricado 

mediante a deposição de diversos tipos de substratos. O silício amorfo destaca-se como uma 

tecnologia adequada a sistemas fotovoltaicos de baixo custo. Mesmo apresentando um custo 

reduzido na produção, o uso de silício amorfo apresenta duas desvantagens: a primeira 

prende-se com a baixa eficiência de conversão comparada com as células mono e 

policristalinas. A segunda deve-se ao facto de as células serem afectadas por um processo de 

degradação denominado de LID (Light Induced Degradation) nos primeiros meses de operação. 

São mais susceptíveis ao aparecimento do PID devido às tensões de operação (muito 

superiores às cristalinas). Atingem uma eficiência entre 5 e 7% [17]. 

 

Células de CdTe  

 

Esta tecnologia tem por base o telureto de cádmio, e apresenta um potencial 

considerável para a redução de custos quando produzida em massa. No entanto, a sua 

utilização tem levantado problemas devido ao uso de produtos contaminantes e venenosos. 

Apresenta uma eficiência de 16% em laboratório, no entanto, o valor para células 

comercializadas não vai além de 8%. A estrutura destas células é homogénea e a gama de 

cores varia entre o verde-escuro e o preto [17]. Tem como vantagem a alta absorção de luz, 

funcionando bem com radiação difusa (ideal para regiões com muita nebulosidade). 

 

Células de CIS (CuInSe2) 

 

Têm por base o Disseleneto de Cobre-Índio. As células solares CIS são, atualmente, as 

mais eficientes de todas as de pelicula fina. Não são tão susceptíveis à deterioração por 

indução de luz como as células de silício amorfo, mas no entanto apresentam problemas 

quando instaladas em ambientes quentes e húmidos. Nestes casos é recomendada uma boa 

selagem contra este tipo de ambientes. Espera-se que uma produção em massa deste tipo de 

célula possa vir a baixar o custo de produção em relação ao custo das células de silício 

cristalino. A eficiência situa-se entre os 7,5 e os 9% nas células comercializadas [17]. 

 

Células de CIGS  

 

Constituídas pelos mesmos elementos das CIS mas com a particularidade de o índio 

formar uma liga com o gálio o que permite obter melhores desempenhos. A sua eficiência 

máxima testada em laboratório é de 19,5% [13]. 
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[C] Células de Elevada Performance 

 

Existem também outras células denominadas Very high Performance Cells, de grande 

performance mas que ainda não estão massificadas devido aos materiais usados, a técnicas 

complexas de construção e montagem que fazem com que o seu uso não seja 

economicamente viável face às alternativas [22]. 

 

Single and Double junction (GaAs)  

 

Fabricado pela Millennium Communication e Spires Semiconductors, apresenta uma 

eficiência de 24% na dupla junção e 21% na de junção única, é composta por materiais como o 

Gálio (Ga) e o Índio (In). Este tipo de células concentram os fotões de luz numa segunda zona 

com células de alta eficiência [22]. Tem como desvantagem o elevado custo de matéria-prima 

e a complexidade de fabrico.  

 

Multi-junction Nanowire PV Cells 

 

Patenteado pela Honda Motor Company, esta célula combina o uso de semiconductores 

com nano condutores e é qualificada como uma tecnologia de 4ª geração para módulos. 

Em termos de eficiência ainda não existem estudos concretos mas espera-se obter um 

rendimento aproximado de 40%, a célula é composta por colunas de 20 nanómetros a fim de 

prevenir a ocorrência de defeitos na diferença de potencial sucessivo entre cinco diferentes 

materiais semicondutores. A matéria-prima utilizada usada para compor as cinco secções é o 

Gálio (Ga) e o Índio (In) em pequenas quantidades [22]. 

 

2.1.4 -  Constituição de módulo fotovoltaico  

 

A parte mais importante de uma célula fotovoltaica é constituída pela junção P-N. Essa 

junção consiste em duas camadas, uma camada N (Silício dopado com fósforo) onde existe um 

excesso de electrões periféricos e uma camada P (Silício dopado com boro) onde existe um 

défice de electrões. Existe uma diferença de potencial entre estas duas camadas. Os 

electrões da camada N, ao receberem a energia dos fotões de luz, saltam a barreira de 

potencial, criando uma corrente contínua. São captados através de contactos existentes na 

parte superior do módulo (emissor) e circulam até se recombinar na parte inferior (base) por 

contactos colocados na base do módulo. Este é um fenómeno contínuo denominado por efeito 

fotovoltaico e é a base de todo o processo.  

 

No entanto, existem outros componentes importantes como se observa na figura 2.4, e 

que protegem o módulo de intempéries, do calor, da humidade e dos raios UV. Essa protecção 

é constituída essencialmente pelo vidro temperado de alta transparência, pelo encapsulante 

da célula (EVA) e pela camada colocada na base. Para ajudar na reflexão de luz, a camada é 

de cor branca e é colocada através de laminação. Todos os componentes são essenciais para a 

eficiência e durabilidade do módulo [10]. 
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Figura 2.4 – Constituição de um módulo fotovoltaico típico [32]. 

 

Figura 2.5 – Constituição de um módulo fotovoltaico só com contactos na base. 

 

Este módulo (fig. 2.5), vai ser relevante para uma abordagem posterior no contexto 

deste trabalho e apresenta a sua maior diferença no facto de apenas ter contactos na base. 

Tem uma maior área de contacto de radiação solar devido à eliminação do sombreamento 

causado pelos contactos frontais existentes nos módulos convencionais. É também constituído 

por uma camada especial de EPE com uma grande rigidez dieléctrica para reduzir as perdas 

por recombinação. Este tipo de células foi criado com o objectivo de absorver maiores 

intensidades de fluxos de energia e grandes densidades de corrente. Nesta tecnologia, o par 

lacuna-electrão é gerado e colhido na base da célula. Como tanto a junção P como a N estão 

na base não existe uma superfície metalizada na parte superior, não havendo assim 

sombreamento dos fotões incidentes. Como quase metade da base da célula pode ser coberta 

com uma metalização de cada junção (P e N) a resistência série de cada uma pode ser 

reduzida aumentando a sua área. Além disso não é necessário conduzir as correntes ao longo 

do emissor como nas células com contactos superiores, deixa de haver conflitos de interesse 

entre resistência de série dos contactos e o sombreamento, isto é, nas células comuns, 

aumenta-se a largura dos contactos superiores para aumentar a passagem de corrente e 

diminuir a resistência. No entanto quanto maior forem os contactos maior será o 

sombreamento que eles fazem à célula, e consequentemente menor incidência de fotões. 
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Figura 2.6 – Estrutura de um módulo filme fino  [29]. 

 

Geralmente aceita-se que as células mais finas podem aumentar a eficiência. Cargas 

separadas do efeito fotovoltaico têm menor hipótese de recombinação, sendo a distância de 

viagem reduzida. Isto permite uma maior extracção de energia eléctrica da célula solar. 

Conhecidos por filme-fino, os módulos fotovoltaicos amorfos constituem uma tecnologia 

revolucionária nomeadamente para a adaptação de módulos na construção de edifícios, uma 

vez que possibilitam a produção activa de energia, não descorando a componente estética. 

Estes módulos podem ser instalados imediatamente sobre a cobertura, sem a necessidade de 

inclinações particulares e distanciamento entre filas, como actualmente acontece com as 

outras soluções. O alto rendimento em dias nublados com existência de radiação difusa, a 

menor perda de rendimento com temperaturas altas ou com o aparecimento de sombras são 

as principais vantagens apontadas a esta tecnologia. A comercialização em módulos por 

medida soluciona a principal desvantagem deste produto – a possibilidade de enquadramento 

em edifícios já existentes, sendo que é possível escolher a cor e a transparência dos módulos. 

 

2.2 -  Configurações 

 

2.2.1 -  Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em três tipos  

 

2.2.1.1 -  Isolados/autónomos com ou sem armazenamento 

 

Nos sistemas isolados diversos módulos estão ligados a um regulador de carga, baterias 

e um inversor, o regulador de carga é responsável pelo controlo de carga da bateria, sendo a 

capacidade da mesma fundamental para a utilização da energia à noite e em períodos de 

baixa radiação. 
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2.2.1.2 -  Híbridos, quando usados com outra fonte de energia 

 

Nestes sistemas existe uma combinação com outra fonte de energia, normalmente 

fontes a diesel, gás ou geradores eólicos, que coexistindo na mesma configuração permitem 

fornecer à carga energia nos períodos de não produção do sistema fotovoltaico. Nestes 

sistemas é necessário um sistema de controlo mais eficiente e complexo do que nos modelos 

isolados. 

 

2.2.1.3 -  Ligados à rede 

 

Neste caso, a produção é integrada no regime produtor/consumidor ou só no regime 

produtor, onde a energia é vendida às companhias distribuidoras não sendo necessário o uso 

de baterias. É constituído por um inversor que permite a conversão DC/AC, por um contador 

bidireccional, onde é feita a contagem e por caixas de ligação onde se realiza a ligação à rede 

e onde são colocadas as protecções, necessárias à segurança da instalação. 

 

2.2.2 -  Possibilidade de Ligação 

 

 

De acordo com a potência pretendida para uma configuração existem duas 
possibilidades para o efeito  

 

Ligação em série (string) 

 

Figura 2.7 - Ligação em série de três módulos fotovoltaicos. 

 

Os módulos são colocados em série com o intuito de produzir a tensão de 

funcionamento pretendida. A tensão é a soma directa das tensões dos módulos ligados. A 

corrente é igual em todos os módulos e a resistência total é igual à soma de todas as 

resistências parciais de cada módulo. 
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Ligação em paralelo 

 

Figura 2.8 – Ligação em paralelo de três strings de módulos fotovoltaicos. 

 

Este caso é usado com o intuito de aumentar a corrente usada, sendo a soma directa 

das correntes produzidas em cada string. No caso da tensão podemos observar que é 

equivalente em todas as strings. Neste caso, o inverso da resistência total é igual à soma dos 

inversos das resistências parciais. 

Combinando os dois casos, usamos uma configuração mista e podemos obter diversas 

tensões e correntes variando o número de módulos em cada ligação de acordo com a potência 

que se pretende obter. A quantidade de potência de uma instalação pode ser obtida através 

da fórmula.  

 P = V.I (W)     (2.1)        

 

 

2.2.3 -  Tensão de funcionamento 

 

Ao nível do sistema é importante perceber as várias hipóteses que existem, como já foi 

explicado atrás a tensão depende do número de módulos interligados em série, no entanto 

existem várias configurações que podem ser usadas. 

 

 

Figura 2.9 – Três hipóteses para tensão de funcionamento em relação à terra [1][9]. 
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Como se pode observar na figura 2.9 é possível trabalhar só com tensões negativas 

(aterrando o pólo positivo) ou com tensões positivas (aterrando o pólo negativo), caso não 

seja utilizado o aterramento do inversor, o potencial resultante é variável (flutuante) tal 

como o próprio nome indica. De acordo com a topologia de ligação usada no Inversor vários 

tipos de onda podem ser obtidos. 

 

Figura 2.10 – Potencial à terra dependendo da topologia do Inversor usado [29]. 

 

Como se pode verificar na fig. 2.10, pode-se observar os três casos já identificados na 

fig. 2.9, são conseguidos através de uma ligação física, à esquerda podemos reparar em 

outros dois casos, que se referem nomeadamente ao uso de inversor sem transformador que 

ao estar directamente ligado à rede usam o potencial da rede, não possuem protecção 

galvânica e não permitem uma ligação à terra física. Nesta solução é efectuado um 

“arrastamento” do potencial através de uma mudança de Offset feito electronicamente.  

 

2.2.4 -  Ligação à terra  

 

Os sistemas fotovoltaicos normalmente constituem um sistema DC IT, o que significa 

que nem o pólo negativo nem o positivo estão ligados à terra (floating potential), os 

inversores estão equipados com medidor de resistência à terra, que monitoriza o sistema para 

baixas resistências ao solo causadas pela degradação do isolamento. Esta função protege a 

segurança dos operadores. Neste contexto, ao aterrar um dos pólos, estamos a mudar as 

características do sistema fotovoltaico de tal maneira que deixa de ser considerado um 

sistema DC IT (terra isolada) [26]. 

 

2.2.4.1 -  Ligação do pólo negativo à terra 

 

Ao aterrar o pólo negativo, os cabos DC são interligados através de díodos com a 

entrada DC do inversor. Este cabo DC é ligado ao ponto de terra através de um fusível de alta 

resistência e um seccionador DC. Aterrando um condutor activo a monitorização de 

isolamento e de contacto à terra deixa de funcionar de modo normal. Por esta razão, o 

sistema passa a ser monitorizado através da corrente entre o pólo negativo e a terra, caso 

ultrapasse valores aceitáveis, o seccionador abre. O seccionador é controlado pelo inversor, 
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por isso é importante que a conexão entre os módulos e a terra do inversor seja a melhor. 

Caso a resistência da ligação seja alta, devido a condições de elevada humidade ou condições 

desfavoráveis para o aterramento, não será possível que uma elevada corrente possa passar. 

Quando o seccionador é aberto a conexão à terra entre o pólo negativo e a terra é 

desactivada, sendo que, a resistência à terra do inversor volta a estar activa.   

 

2.2.4.2 -  Ligação do pólo positivo à terra 

 

Esta solução é normalmente usada e aconselhada pelos fabricantes no caso de se usar 

células apenas com contactos na base (Back Contact Cell). Quando estão em operação, 

portadores de carga negativa recombinam-se à superfície da célula criando uma carga 

estática na parte frontal do módulo (Surface Polarization). Ao conectar o pólo positivo à terra 

através de uma grande resistência consegue-se reverter esta situação, esta ligação deve ser 

protegida por um fusível. Ao ser aterrado um dos pólos, a medição da resistência à terra do 

inversor deixa de funcionar correctamente, tendo, de se realizar o mesmo princípio descrito 

no ponto 2.2.4.1. 

 

2.3 -  Análise 

 

2.3.1 -  Espectro solar útil 

 

A energia produzida pelo Sol transmite-se no espaço em forma de radiação 

electromagnética. Esta radiação é um conjunto contínuo de ondas de diversos comprimentos 

de onda, dos quais é visível apenas uma pequena parte. 

Na figura seguinte apresenta-se a distribuição da radiação solar terreste em função do 

comprimento de onda e também a gama de frequências absorvidas de acordo com o material 

usado nas células e da radiação solar correspondente. 

 

Figura 2.11 – Espectro Solar com a absorção correspondente a cada material [34]. 

 

Nesta imagem podemos observar a densidade de potência por metro quadrado contida 

no espectro. O resultado da decomposição solar incidente sobre o receptor pode ser dividido 

em três componentes: 
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Radiação directa – todos os raios que são recepcionados pelo receptor em linha recta 

com o sol. 

Radiação difusa – luz solar recebida indirectamente, proveniente da acção da difracção 

nas nuvens, nevoeiro, poeiras em suspensão e outros obstáculos presentes na atmosfera. 

Radiação albedo – parte da energia recebida sobre a superfície terrestre é reenviada 

para o espaço sob a forma de energia reflectida. As nuvens, as massas de gelo e neve além da 

própria superfície terrestre são razoáveis reflectores, reenviando para o espaço cerca de 30% 

a 40% da radiação recebida. À razão entre a radiação reflectida e a incidente chama-se 

albedo. 

 

2.3.2 - Modelo real de uma célula fotovoltaica 

 

O Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica é apresentado na figura 2.12, a 

destacar as resistências Rs e Rp que modelizam respectivamente as perdas de tensão e 

corrente, ocorridas no interior.  

 

Figura 2.12 – Modelo real de uma célula [17]. 

  

I = IL – ID- ISp,                                            (2.2)

    

VJ = V + IRS ,         (2.3)

    

Ip = 
j

P
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R
,          (2.4) 
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Onde: 
 
I - corrente de saída (A); 

IL - corrente fotovoltaica (A); 

ID - Corrente no díodo (A); 

Ip - corrente shunt (A); 

VJ – Tensão no díodo (V); 

V – Tensão de saída (V); 
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RS – Resistência série (c); 

Rp – Resistência shunt; 

q – carga elementar; 

n – factor de idealidade do díodo (1 para um díodo ideal); 

k – constante de Boltzmann; 

T – Temperatura; 

 

Como se pode comprovar através da fórmula 2.5 a temperatura vai diminuir o 

crescimento da exponencial, fazendo com que a corrente de saída aumente. Acontece ainda 

que a corrente fotovoltaica vai aumentar ligeiramente, devido ao aumento energético 

provocado pelo aumento da temperatura. No entanto o efeito mais notório devido a variações 

de temperatura é de facto a variação da tensão em circuito aberto da célula solar. Com o 

aumento da temperatura verifica-se que a tensão em circuito aberto diminui. No entanto a 

taxa com que esta tensão varia está bastante dependente do valor inicial da tensão, para 

células solares com tensão em circuito aberto elevadas o efeito que a temperatura tem na 

redução do seu valor é bastante menor que para células solares com tensões em circuito 

aberto baixas. 

A resistência em série (Rs), representa a resistência interna da própria célula, 

resultante da soma da resistência eléctrica do material com a resistência dos contactos 

eléctricos e é responsável pelas perdas por Efeito de Joule. Se o valor da resistência for 

demasiado elevado a queda de tensão entre a tensão gerada pela junção P-N, devido ao 

campo eléctrico, e a tensão de saída, vai também ela ser elevada. Por outro lado o valor da 

corrente de curto-circuito será também afectado, já que o seu valor irá diminuir com o 

aumento da resistência, ou seja o comportamento da célula assemelhar-se-á ao de uma 

resistência pura. 

A resistência em paralelo (Rp), ou resistência shunt como normalmente é descrita, 

advém do próprio processo de fabrico e identifica as correntes parasitas que circulam pela 

célula devido a imperfeições no material. O valor da resistência shunt tem um papel 

importante no funcionamento da célula, se esta apresentar um valor demasiado baixo, o valor 

da corrente de saída (I) será fortemente afectado, ocorrendo uma ligeira redução do valor da 

tensão em circuito aberto. 

 
 

2.3.3 -  Curva I-V  

 

A análise da curva de I-V vai ser usada neste relatório e é a base para o funcionamento 

no ponto de potência máxima de um módulo fotovoltaico. A potência máxima varia conforme 

a corrente e tensão aos terminais do módulo e está dependente das condições ambientais. A 

corrente varia com a variação da radiação solar e a tensão varia com a temperatura do 

módulo. É naturalmente desejável o funcionamento sempre em máxima potência. Por forma a 

colocar o módulo fotovoltaico no ponto de operação correspondente à potência máxima, os 

conversores fotovoltaicos são equipados com um sistema electrónico designado seguidor de 

potência máxima. Estes dispositivos são especialmente indicados no caso de sistemas 

isolados, devido à tensão ser constante e imposta pela bateria, mas também são usados nas 

aplicações ligadas à rede. O MPPT consiste num conversor DC/DC que, de acordo com as 

condições ambientais de temperatura e radiação e com as condições impostas pela rede, 

ajusta a tensão de saída do módulo de modo a que o funcionamento se processe no ponto 

correspondente à potência máxima. No gráfico abaixo é apresentado o MPPT (Maximum 

Power Point Tracker), que representa o ponto ideal de funcionamento. Os valores de potência 

que irão ser descritos no relatório são todos calculados para a máxima área ou seja maior 

potência [4].  
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Igualmente importante é a referência ao Fill Factor, factor de rendimento muito 

comum, que é calculado pela seguinte fórmula [11]. 

 

FF = 
.

I .

IscVoc

mpVmp
                                                            (2.6) 

 

Figura 2.13 – Gráfico I-V de uma célula fotovoltaica. 

 

 

Em baixo verificamos a composição da curva I-V para um sistema de 3 strings ligadas 

em paralelo. Os módulos em paralelo contribuem para um aumento de corrente e os módulos 

em série contribuem para um aumento de tensão. 

 

 

Figura 2.14 – Composição de curva IV para um conjunto de strings ligadas em paralelo. 

 

Como é observado na figura 2.14, a curva I-V de uma string completa, ou de um 

conjunto de strings, não é mais do que uma soma das curvas I-V de cada módulo que as 

compõe.  
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2.3.4 - Rendimento 

 

A eficiência de uma célula fotovoltaica é o quociente entre a energia fornecida pela 

célula e a radiação solar incidente na célula. O símbolo dessa grandeza é η e a unidade vem 

expressa em percentagem (%) [4]. 

 

max

.

P

AG
   (%)                                                       (2.7) 

 

Sendo A, a área da célula em m2, e o G a radiação solar incidente por unidade de 

superfície (W/m2) 

 

Existem factores que influenciam a eficiência de uma célula fotovoltaica, tais como: 

- Perdas causadas pela resistência interna 

- Perdas por recombinação 

- Eficiência termodinâmica  

- Perdas por reflexão da radiação 
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Capítulo 3  

Abordagem ao PID, Análise Teórica 

Neste capítulo é descrito o fenómeno e previstos resultados para as duas partes 

seguintes. É feita a identificação de variáveis relevantes, assim como conceitos que ajudarão 

na compreensão do fenómeno. São analisados os problemas criados e soluções possíveis. 

Nesta fase são considerados aspectos construtivos e de sistema assim como a sua 

susceptibilidade ao PID sem considerar a sua viabilidade económica. Para uma melhor 

identificação será feita uma análise em três níveis, ao nível da célula, do módulo e do 

sistema.  

 

3.1 - Efeito Fotovoltaico 

Representa a base de toda a produção fotovoltaica, é o efeito responsável pela criação 

de electricidade. Alguns materiais como o silício produzem um fluxo de electrões quando 

atingidos pela radiação solar, a energia carregada por fotões de luz é absorvida pelos átomos 

do material que por sua vez transferem essa energia para os electrões, assim são excitados 

para uma banda superior à de valência, tornando-se móveis. Esses electrões livres são 

conduzidos por um campo eléctrico no interior do material até serem captados pelos 

contactos frontais. Esse ciclo é contínuo e completa-se nos contactos da base onde os 

electrões vão recombinar. Essa circulação de electrões é, no fundo, a corrente eléctrica que 

usamos.  

 

Figura 3.1 – Efeito fotovoltaico [39]. 
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Devido à composição especial das células solares estas apenas se movem numa única 

direcção. Na ligação covalente, onde existia o electrão, é formado um espaço vazio carregado 

positivamente. A presença desse espaço vazio (lacuna) permite o movimento de electrões de 

átomos vizinhos para esse espaço, a sucessão desse movimento provoca a movimentação de 

electrões para um lado e de lacunas no sentido oposto. A forma dos contactos metálicos 

colocados na parte superior do módulo resulta de um compromisso entre a menor área 

possível devido ao sombreamento das células (e consequentemente perda de área de 

absorção de fotões) e o maior número de contactos possíveis, no sentido de recolher o 

máximo de electrões, são então usadas grelhas metálicas muito finas todas interligadas. 

Este conceito é fundamental para entender o PID. Qualquer distorção no caminho feito 

pelos electrões dá origem a correntes de fuga e consequente perda de potência da célula.  

 

3.2 - Recombinação 

 

Ao incidirmos luz de um determinado comprimento de onda num semicondutor, surgem 

pares electrões-lacunas. Deste modo, considera-se a concentração dos portadores num 

material semicondutor iluminado igual ao número de portadores em excesso neste material. 

Quando deixamos de iluminar o material, esses valores de concentração voltam para o valor 

de equilíbrio. O processo de diminuição do valor até ao equilíbrio é o que chamamos de 

recombinação. 

Nesta análise consideram-se dois tipos de portadores de carga numa região, os 

maioritários e os minoritários. No caso de se tratar de uma zona carregada negativamente, 

devido ao excesso de electrões, consideram-se os mesmos portadores maioritários, devido a 

estarem em maior número. Enquanto as lacunas consideram-se portadores minoritários por 

estarem em minoria. Caso a região seja carregada positivamente é considerado o inverso pela 

mesma razão. Quando o número de portadores minoritários aumenta acima do equilíbrio 

devido a uma excitação externa, o excesso de portadores minoritários irá cair até ao valor de 

equilíbrio devido à recombinação. Um dos parâmetros mais importantes das células 

fotovoltaicas é precisamente a taxa de recombinação dos portadores, que depende 

directamente do excesso de portadores minoritários. No caso de não existir excesso de 

portadores minoritários a taxa de recombinação será nula. O tempo de vida dos portadores 

minoritários de um dado material τn ou τp, será então o tempo médio que os mesmos levarão 

para se recombinarem logo após o processo de geração do par electrão-lacuna. O 

comprimento de difusão dos portadores minoritários é a distância média que um portador 

pode mover-se desde a sua geração à sua recombinação. Tanto o tempo de vida como o 

comprimento de difusão estão fortemente dependentes do tipo e da magnitude dos processos 

de recombinação no semicondutor. Dependendo da forma como é dopado, o número de 

defeitos existentes no material pode tornar-se mais elevado [43]. O processo de 

recombinação cresce à medida que se aumenta a taxa de dopagem do material. No caso do 

silício o tempo de vida é entre 50 a 100 vezes maior que a recombinação [43], sendo que no 

estado de equilíbrio os processos de geração e recombinação encontram-se nivelados. O 

tempo de vida de recombinação adquire maior importância quando a amostra apresenta uma 

diminuição no excesso de portadores, devido maioritariamente ao fenómeno de 

recombinação. O tempo de vida de geração torna-se relevante quando a amostra se encontra 

com uma escassez de portadores em relação ao estado de equilíbrio, como no caso de uniões 

inversamente polarizadas.  

O tempo de vida de recombinação define-se como o quociente entre o excesso de 

portadores (m´) e a velocidade de recombinação (U). Sendo que, na situação de equilíbrio a 

concentração de excesso de portadores é igual ao produto do número de portadores que se 

recombinam na unidade de tempo U, pelo tempo de vida médio (τ) de cada portador: 



 

Capítulo 3: Abordagem ao PID, Análise Teórica 

 

23 

 

                                             m´= U. τ                                           (3.1) 

 

O tempo de recombinação pode ser considerado como resultado de três fenómenos 

diferentes aos quais se associa um tempo de vida particular. 

 

 

                                  
1 1 1 1

srh rad Auger   
                      (3.2) 

 

O primeiro termo da equação 3.2 representa o tempo de vida de recombinação devido 

a defeitos, denominado SRH (Shockley-Read-Hall), o segundo termo trata a recombinação por 

radiação e é inversamente proporcional à concentração de portadores. O terceiro termo é a 

recombinação Auger, no qual a energia resultante da recombinação de dois portadores 

proporciona um terceiro. Esses três fenómenos colaboram de forma muito desigual para a 

recombinação total no substrato da célula fotovoltaica. No caso particular do silício, a 

recombinação por radiação é desprezível, sendo que neste caso, a SRH será a mais presente e 

dominante.  

Os processos de recombinação reduzem o tempo de vida dos portadores minoritários 

diminuindo assim a tensão e corrente gerada numa célula [43]. 

A fim de melhorar o rendimento das células solares de silício, é muito importante 

reduzir a recombinação dos portadores minoritários no volume e na superfície. O emissor 

apresenta-se como uma das maiores fontes de recombinação devido à alta concentração de 

portadores. A simples redução de concentração poderia reduzir a recombinação no volume, 

no entanto outros parâmetros afectam a escolha do melhor perfil de impurezas. Existe 

também um compromisso com a resistência série dos contactos e o sombreamento. 

A presença de regiões de elevada recombinação tanto na superfície como na base de 

uma célula significa que os fotões com diferentes energias terão diferentes probabilidades de 

recolha. Como a luz azul tem uma elevada coeficiente de absorção e é absorvida muito perto 

da superfície, não é provável que gere um portador minoritário que seja colhido na junção. 

Similarmente uma elevada superfície de recombinação na base vai afectar primeiramente os 

portadores gerados pela luz infravermelha, que consegue gerar carga bem dentro da célula. 

Normalmente usam-se regiões altamente dopadas para evitar esse fenómeno sendo que 

quanto maior for a dopagem menor é o número de portadores minoritários. Essas regiões 

serão abordadas mais à frente. 

 
 

3.3 - Correntes fuga 

 

As correntes de fuga são grandes responsáveis pelas perdas de potência e ocorrem 

devido à grande diferença de potencial ao solo, criando um caminho que é explorado pelos 

electrões através de falhas ou fissuras no encapsulante e no vidro como se pode observar na 

figura 3.2. Como resultado essa corrente irá com o tempo deixar uma carga à superfície do 

módulo interferindo com o correcto funcionamento da célula e afectando o rendimento do 

mesmo. A degradação varia consoante os materiais que são usados [2][10], Existindo materiais 

mais susceptíveis ao PID como à frente será abordado. 
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Figura 3.2 – Correntes de fuga num módulo fotovoltaico [27]. 

  

Outro dos grandes problemas criados é a redução de resistência shunt das células 

devido ao grande desvio de carga, a migração de iões de sódio para a superfície pode causar 

também corrosão electroestática nas células [2][28]. 

 

3.4 - Factores ambientais influentes 

 

3.4.1 -  Efeito da Humidade relativa 

 

A humidade é uma das variáveis de maior importância para a intensificação do PID, nos 

períodos em que é elevada armazena-se no módulo tornando-se responsável pelo aumento de 

condução do mesmo facilitando a fuga de corrente. Na parte frontal, a humidade é 

responsável pela criação de uma pelicula fina de água criando um caminho de condução à 

superfície do vidro, tal como se pode verificar na figura 3.2, é responsável por um aumento 

da condutividade do vidro que pode chegar aos 100% [1]. Na base também se cria uma 

pelicula onde ocorrem fugas devido à água absorvida mas, está limitada à condutividade e 

espessura da mesma. Da mesma maneira, os cantos de encaixe do caixilho do módulo são 

apontados como um ponto fraco para a penetração de água que lá fica armazenada, podendo 

com o tempo abrir fissuras no encapsulante. Normalmente o pior período é o amanhecer, 

onde a frequência do orvalho ou pequenas chuvas, faz com que haja uma grande incidência 

de PID.  

 

3.4.2 -  Efeito da Temperatura 

 

Tanto a nível de eficiência eléctrica como a nível de potência de saída de um módulo 

PV, a temperatura de operação é um factor importante na conversão fotovoltaica. A 

influência eléctrica depende muito do tipo de módulo usado, a alta eficiência de um módulo 

de silício cristalino vai resultar numa elevada eficiência eléctrica e um maior rácio 

electricidade/temperatura que um de silício amorfo. A nível eléctrico, o efeito da 

temperatura é particularmente conhecido, principalmente em semicondutores, quanto maior 

for a temperatura maior é a resistência à passagem de corrente logo menor é a condutividade 

e maiores são as perdas. O parâmetro mais afectado é a tensão de circuito aberto, baixando a 
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potência num módulo fotovoltaico com o aumento da temperatura. Tal facto pode ser 

verificado igualmente observando o comportamento da curva I-V. Como exemplo pode 

verificar-se as especificações dos módulos usados na Martifer e nos testes a realizar nos 

capítulos seguintes,  

Perdas potência:  -0,45%/ºC  

Perdas tensão:     -0,324%/ºC 

Perdas corrente:  -0,076%/ºC 

Valores para temperaturas a partir dos 25ºC. [anexo E] 

No caso de se verificar uma temperatura inferior aos 25ºC regista-se um ganho de eficiência, 

devido à maior condução eléctrica nos condutores. 

 

3.4.3 -  Relação entre Humidade relativa, absoluta e Temperatura 

 

Um dos conceitos mais importantes consiste na avaliação termodinâmica do módulo e 

está relacionado com a acumulação de água no módulo e dependente da temperatura e da 

humidade relativa. Quanto maior for a temperatura maior é a capacidade do ar em manter a 

água em suspensão.  

 

Figura 3.3 – Carta psicométrica. 

 

Um ponto importante é denominado de ponto orvalho (dew point) e traduz o ponto no 

qual se inicia a condensação da água contida no ar. A carta psicométrica (fig.3.3) reflecte a 

relação entre a humidade relativa, temperatura e a humidade absoluta e é essencial para 

avaliar a condensação à superfície do módulo. Importante referir que o estudo à superfície do 

módulo é mais complexo devido à existência de uma “bolsa” em redor do mesmo. Esse micro 

clima em redor do módulo deve-se ao facto de estar normalmente cerca de 20ºC acima da 

temperatura ambiente, fazendo com que a humidade relativa seja inferior junto do módulo.  
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3.5 - Aspectos Construtivos 

 

3.5.1 -  Célula 

 

Toda a tecnologia está baseada no silício, que é um material abundante na Terra, com 

propriedades bem conhecidas e cuja tecnologia de processamento foi amplamente estudada e 

explorada na indústria da microelectrónica. A resistência dieléctrica do material wafer, usado 

no emissor como na base, é importante para reduzir o PID, o uso de silício de baixa qualidade 

ou altos níveis de concentração de defeitos no cristal aumenta significativamente a 

ocorrência do fenómeno [24]. Ao nível da célula o PID provoca a redução da resistência shunt 

da célula, afectando depois o Fill Factor, acabando por perder tensão devido à incapacidade 

da junção de operar correctamente [11][13]. (efeito fotoeléctrico falha) 

 

 

Figura 3.4 – Imagem EL de uma célula sujeita a -1000V [1][9]. 

 

Ao aplicar um potencial negativo de 1000 V, pode notar-se a degradação progressiva da 

célula. A junção vai perdendo as suas características isolantes até que quebra totalmente e a 

célula deixa de se comportar como um díodo para se tornar numa resistência pura. A corrente 

de fuga na forma de electrões ou iões aumenta consoante a concentração de carga no 

encapsulante. Estas cargas interferem com os contactos superior (emitter) e da zona de 

depleção (depletion layer) interrompendo a sua função. Na indústria, esta ruptura dieléctrica 

é conhecida como passivação [1]. 

Ao nível da célula é possível reduzir ligeiramente o fenómeno, para isso é necessário 

um maior controlo de processos na produção e escolha de materiais menos susceptíveis ao 

PID. Não é possível controlar usando apenas um critério rígido na qualidade de produção já 

existente.  

 

3.5.1.1 -  Material Dominante 

 

Como já foi descrito atrás o material que compõe a junção PN da célula é composto por 

silício dopado, no entanto em quantidades diferentes, sendo a parte dominante de Boro (tipo 

P) no caso habitual. No entanto o silício tipo N tem recebido uma considerável atenção devido 

à crescente evidência de ter características eléctricas superiores ao tipo P [35]. Várias 

investigações mostraram que a região de tipo N tem um maior tempo de vida que as do tipo 
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P, onde se observa uma redução drástica com implicações para o funcionamento da célula 

[35]. Mais recentemente tem-se vindo a verificar o aparecimento de tecnologias em que a 

região dominante (bulk) é composta por silício tipo N, como a SANYO e a SUNPOWER Inc, 

tendo obtido eficiências acima dos 20% [36]. Embora sejam evidentes as vantagens, a maioria 

do mercado prefere a fabricação de células tipo P, essa razão remonta aos anos sessenta, 

altura em que as células, eram fabricadas essencialmente para a indústria espacial. A Bell 

Industries realizou estudos que comprovavam que, embora a junção tipo N tivesse uma maior 

eficiência no início de vida, tinha uma taxa de degradação quando exposta à radiação (Light 

Induced Degradation) superior às de tipo P, fazendo com que tivesse uma performance, a 

longo prazo, inferior. Nessa altura foi então preferido a produção de células tipo P, e a 

indústria para aplicação “terrestre” seguiu esse caminho com base nos estudos que haviam 

sido feitos para a implementação de células a nível espacial. No entanto, hoje está provado 

que a região tipo N apresenta taxas de recombinação e tempo de vida para os portadores de 

carga mais estável e, como economicamente estão as duas aproximadas, o único problema 

surge na deposição do material P (boro) sobre o material tipo N (fósforo) dominante que 

requer uma operação ligeiramente mais controlada. No entanto, não apresenta um obstáculo 

significativamente grande para evitar a migração da tecnologia nesse sentido [36]. 

 

3.5.1.2 -  Camada Anti Reflexo (ARC) 

 

O ARC (Anti Reflection Coating) é a chave para atingir elevadas eficiências, é aqui que 

se pretende absorver o máximo possível de luz do espectro solar de modo a convertê-la 

eficazmente para energia eléctrica. A camada anti reflexo desempenha uma função crucial no 

combate ao PID. Não só contribui para reduzir as perdas devido à reflexão como melhora a 

passivação da superfície através de duas componentes, a corrente de curto-circuito e a 

tensão em circuito aberto. Esta camada é feita aplicando nitrato de silício, sendo que a sua 

homogeneidade e espessura é determinante não esquecendo a técnica usada na deposição na 

célula [1]. Uma das grandes limitações reside no facto de que múltiplas camadas de AR 

seriam difíceis de furar para colocação dos contactos superiores. Os contactos têm 

obrigatoriamente que estar em contacto com a junção N para haver a captação de electrões, 

para isso existem diversas tecnologias capazes de obter melhores rendimentos, tal como o 

processo de impressão para a formação de contactos através de disparo ou nano deposição. As 

tecnologias sem contactos superiores criam então a possibilidade de implementação de 

camadas múltiplas. No estudo publicado no artigo [31] são referidos ganhos que variam entre 

1.5% e 3% unicamente pelo uso desta camada. 

 

3.5.1.3 -  Superfície Dieléctrica Passiva 

 

Outro modo alternativo ou adicional de minimizar a recombinação é o uso de camadas 

dieléctricas passivas (fig. 3.6 e 3.7) evitando assim perdas de electrões por recombinação 

[24]. Este fenómeno ocorre proporcionalmente à densidade de defeitos que o material possuir 

e faz com que os electrões não cheguem a ser recolhidos pelos contactos. Estas superfícies 

funcionam como estradas para os electrões. Podem ser aplicadas tanto na camada superior 

como na base, e contribuem largamente para um aumento da eficiência eléctrica da célula. 

Uma técnica usada é a aplicação térmica de uma camada de óxido de silício, no entanto, a 

sua aplicação consiste num processo moroso. Uma das alternativas é o uso de uma nova 

técnica de deposição de camadas chamada PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapor 

Deposition) [23]. Esta técnica é bastante usada nas estruturas de alta eficiência devido à 

necessidade de obter elevados rendimentos. 
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3.5.1.4 -  Estruturas de elevada eficiência 

 

Tendo abordado algumas melhorias possíveis para as células vamos agora abordar 

algumas tecnologias que já incorporam estas soluções. 

Embora muitas delas não sejam ainda comercializadas em larga escala, existem hoje, 

estruturas muito promissoras para o futuro, muitas delas visam contornar os actuais 

problemas já descritos de modo a obter uma eficiência elevada na conversão de energia. A 

primeira a ser descrita é denominada BSF (figura 3.5) onde é usado silício dopado com boro 

(p-type) texturizado para maximizar a captação de luz. Sobre ele é pulverizado fosforo (n-

type) formando-se uma união P-N. Na parte frontal é colocada uma pelicula anti reflexo, 

geralmente de nitrato de silício passiva, criando uma barreira estática que ajuda a combater 

a recombinação à superfície. Os contactos são aplicados através de serigrafia, em cima são 

aplicados em forma de malha para fazer o menor efeito de sombreamento possível, na base é 

utilizada pasta de alumínio por forma a criar o chamado campo de superfície traseira (BSF – 

back surface field), que é uma zona fortemente positiva de modo a melhorar a eficiência da 

célula ficando longe do contacto com portadores minoritários, evitando assim a recombinação 

na base. Dado que a alta dopagem (p+) faz com que, nessa região, a concentração de 

portadores minoritários (electrões) seja muito diminuta [38]. Das estruturas de elevada 

eficiência apresentadas, esta é, contudo, a que mais se assemelha com as tradicionais células 

largamente usadas no mercado actual. 

 

 

Figura 3.5 – Estrutura BSF (Back Surface Field) [38]. 
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Figura 3.6 – Estrutura PERL (Passivated Emitter, Rear Locally diffused) [38]. 

 

Na figura 3.6 encontra-se a estrutura PERL, usa camadas de silício P-type (boro), com 

uma qualidade elevada de superfície de passivação, alcançando assim baixas perdas por 

recombinação. O contacto de metal na base é feito através de pequenos buracos no óxido 

para tornar a área de contacto tão pequena quanto possível. Logo abaixo, o silício é 

altamente dopado com Boro para suprimir ainda mais as pequenas concentrações de 

portadores de carga. Na superfície superior, é colocada uma camada de silício altamente 

dopado com fosforo (ARC) para impedir recombinações na superfície. A base contém também 

um eficiente espelho reflector formado pela camada de alumínio, esta configuração permite 

uma taxa de reflexão interna elevada para todos os ângulos de incidência. A pirâmide 

invertida colocada em cima formada por uma camada anisotrópica não só reduz a reflexão 

externa ao dar pelo menos dois caminhos para que a luz penetre, como também permite 

obter uma reflexão interna elevada para a luz reflectida da base [19][38]. 

 

A BCSC (Buried Contact Solar Cell), representada na figura 3.7, esta estrutura tem 

como grande diferença para as restantes o facto dos contactos superiores serem “enterrados” 

numa cavidade feita a laser. 

 

Figura 3.7 – Estrutura de contactos enterrados (BCSC) [45]. 

 

A chave para a elevada eficiência deste tipo de células reside precisamente no facto do 

metal ser “enterrado” dentro do silício. Este facto permite obter uma largura pequena e um 

comprimento grande garantindo, assim, uma baixa resistência dos contactos além de 

reduzidas perdas por sombreamento (2-3%) [45], não sacrificando a área de captação de 
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electrões. Além disso esta estrutura, tal como outras, está dotada de regiões altamente 

dopadas para prevenir a recombinação precoce. 

 

 

Figura 3.8 – Estrutura Back Contact Cell [38]. 

 

Nesta tecnologia os contactos frontais são eliminados (fig. 3.8), criando uma maior área 

de absorção de fotões. As perdas resistivas são reduzidas devido ao facto dos contactos da 

base serem mais largos e grossos. Na superfície uma camada passiva (ARC) de óxido de silício 

serve para impedir a recombinação, enquanto um espelho reflector dá aos fotões de luz uma 

segunda hipótese de serem captados. Existe também um maior número de portadores de 

carga negativa face às outras soluções, devido ao facto do material dominante usado nesta 

estrutura ser de tipo N. 

Outra diferença neste sistema é que os portadores de carga têm que atravessar toda a 

estrutura até serem colhidos nos contactos inferiores, logo é necessário que o substrato seja 

uma região com elevado tempo de vida dos portadores de carga [38]. 

 

3.5.2 -  Módulo 

 

Tal como foi apresentado no capítulo 2, o módulo consiste num conjunto de células 

ligadas em série montadas numa armação que protege mecanicamente as mesmas. A sua 

parte mais importante é o encapsulante que tem como objectivo isolar contra a humidade e a 

temperatura. Nesta secção serão abordados os diferentes materiais que constituem o módulo, 

a sua importância e algumas alternativas que poderão suprimir a ocorrência de PID. A 

assemblagem de todos os componentes é de extrema importância para a “impermeabilidade” 

eléctrica e climatérica do módulo e consequente resistência à ocorrência do fenómeno. 

 

Figura 3.9 – Camadas que constituem o módulo [25]. 
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3.5.2.1 - Encapsulante 

 

É determinante no sentido de prevenir o PID, tem como função isolar as células do 

exterior. Normalmente são usados polímeros com propriedades eléctricas, químicas e ópticas 

muito específicas. Tem que assegurar uma boa adesão aos materiais circundantes, como o 

backsheet e o vidro, tendo também uma boa transmissão óptica e um bom isolamento 

eléctrico. A este nível a maior preocupação é evitar as correntes de fuga à terra. Devido ao 

caixilho estar em contacto com a terra, criam-se caminhos de corrente à terra que interferem 

directamente com o funcionamento da junção P-N. No entanto é impossível fechar 

completamente a humidade, por isso, é dito que os módulos “respiram”, humidade entra e 

sai do módulo devido às variações da temperatura. A luz solar decompõe lentamente os 

matérias de encapsulamento devido à degradação ultra violeta, tornando-se menos elásticos e 

mais plásticos. Ao longo do tempo isso vai limitando a capacidade do módulo de forçar a saída 

da humidade. A humidade presa leva à corrosão nas ligações eléctricas da célula resultando 

uma maior resistência das ligações e consequente diminuição da tensão de operação do 

módulo. Nos artigos [9][42] os autores realizaram experiências com diferentes materiais 

encapsulantes, comparam-nos para diferentes parâmetros incluindo a humidade relativa e a 

temperatura de funcionamento chegando à conclusão que é possível reduzir drasticamente o 

PID usando materiais menos susceptíveis ao fenómeno [9][42]. Outra causa para a perda de 

potência de saída é o facto da luz ultra violeta quebrar a camada de Eva entre o vidro e a 

parte de cima das células de silício. Essa degradação gradual geralmente não é visível a olho 

nu, mas, ao longo do tempo, este obscurecimento limita a quantidade de luz solar que pode 

atingir a célula.  

Um dos materiais mais usados na indústria é o EVA (Ethylene vinyl acetate). A 

qualidade do gel Eva é determinante conforme mostrado no estudo realizado na referência 

[45], é aplicado ao vidro usando um laminador. O plástico é derretido através de uma reacção 

química denominada de cura, esse processo de cura é complexo e tem de ser realizado a uma 

dada temperatura e num determinado intervalo de tempo, qualquer erro determina a 

destruição do material [14]. Também a concentração de peroxido no gel é importante para 

uma boa laminação. Depois da aplicação, é realizado um teste de adesão dos materiais 

denominado de Peel-off, onde é medida a força necessária para a separação entre as camadas 

aplicadas [18]. A qualidade deste processo influencia a longevidade do módulo pois a 

delaminação é um dos factores mais comuns na perda de eficiência dos mesmos [5][10]. Como 

a existência de correntes de fuga é um dos factores chave para suprimir o PID ao nível do 

módulo é importante verificar a susceptibilidade ao PID dos materiais usados de modo a 

reduzir a passagem de corrente, existem já materiais alternativos ao EVA que apresentam 

resultados satisfatórios, no entanto a nível económico, a disponibilidade e até a 

complexidade de tratamento não se apresentam, para já competitivos.  

Alguns materiais têm vindo a ser testados, numa tentativa de melhorar as propriedades 

necessárias a uma boa “blindagem” das células. Em seguida apresentaremos alguns materiais 

que estão a ser usados como alternativas na indústria de montagem de módulos fotovoltaico 
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 Ionomer                                 PVB                             TPU                                  PDMS                        

Figura 3.10 – Estruturas químicas de materiais encapsulantes [46]. 

 

Tipicamente os ionômeros, TPUs(Thermoplastic Polyurethane) e PVBs(Polyvinyl 

Butyral) são formulados como materiais termoplásticos. Para PVbs também são adicionados 

plastificantes de modo a adaptar a sua fase de transição às variações de temperatura. 

Normalmente os TPUs e PVBs têm uma transição vítrea próxima da temperatura ambiente e 

têm uma textura semelhante a uma borracha durante a maior parte do tempo, o que os torna 

muito susceptíveis ao cisalhamento induzido pelo fluxo. São também formulados para ter uma 

alta viscosidade quando operam a altas temperaturas de modo a reduzir a deformação. 

 

Figura 3.11 – Resistividade dos polímeros [46]. 

 

Os ionomeros são tipicamente termoplásticos, mas muitas vezes têm um derretimento 

de transição em torno dos 90ºC, abaixo da temperatura de fusão. Segmentos de polietileno 

estão alinhados formando ligações cruzadas físicas. No entanto o seu uso tem de ser cuidado, 

pois a temperaturas elevadas ocorrem dramáticas mudanças de viscosidade. Para superar as 

preocupações com a deformação dos polímeros, o EVA e matérias PDMS (Polydimethyl 

Silicone) são tipicamente formulados para formar ligações químicas cruzadas. Para o PDMS um 

catalisador combina grupos de vinyl a grupos de silano (dimethylco-  

methylhydrogensiloxane). Materiais com base em PDMS são estáveis quer termicamente, quer 

à exposição a raios UV, mas materiais hidrocarbonetos à base de (EVA,TPU, PVB e iónomero) 

requerem estabilizadores para serem duráveis. Todos estes encapsulantes apresentam 

propriedades ópticas semelhantes ao vidro, no entanto em testes realizados na referência 

[46], o PDMS apresenta melhor transmissão, cerca de 0,6%, parte desta diferença é atribuída 

à ausência de absorventes UV. 
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3.5.2.2 -  Vidro 

 

Quanto ao vidro, é também responsável pela condução de electrões até ao caixilho pois 

é nele que a água se deposita. É escolhido devido à sua transparência, impermeabilidade, 

durabilidade, resistência mecânica e baixo custo. A nível construtivo será o componente com 

menor importância para o PID. 

A resistibilidade é um factor importante no sentido de aumentar a condutibilidade 

eléctrica sendo que quanto maior a resistibilidade menor será a condução apresentada pelo 

vidro. Também a baixa presença de Oxido de Ferro é descrita pelos fabricantes devido à sua 

influência na foto degradação do vidro [25]. 

 

 

Figura 3.12 – Gráfico da resistividade em função da temperatura e do tipo de vidro [25]. 

 

Nesta parte analisaremos outras características que o vidro pode conter, porém, o 

estudo apresentado de seguida está mais ligado com a eficiência do módulo do que com o 

PID. 

Dependendo da sua espessura e tipo, pode deixar passar diferentes comprimentos de 

onda, e filtrar os indesejados. É normalmente temperado, podendo ter outros tratamentos 

para melhorar a performance do módulo, tal como auto lavante, que impede a fixação de 

poeiras ou lixos. Essa tecnologia consiste na aplicação de uma camada de um material 

electricamente sensível, depositado directamente no vidro, cujos sensores de poeira 

detectam a presença na superfície do módulo e aplicam uma descarga eléctrica quando 

atinge um nível critico. Essa descarga cria uma onda eléctrica capaz de levantar a poeira e 

tirando-a do módulo. Também é possível aplicar no vidro uma camada anti reflectora, que 

ajuda na absorção da energia dos fotões de luz. No Anexo B, são apresentados alguns 

resultados de testes feitos usando os três tipos de vidro atrás descritos. Embora não 

contribuam directamente para o PID, afectam a eficiência dos módulos. 
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Figura 3.13 - Mapa do SmartPark localizado na Martifer. 

 

O Smartpark consiste num parque de estacionamento coberto com módulos 

fotovoltaicos, faz parte de uma inovação apresentada pela Martifer Solar, os inversores 

usados estão identificados por números. Fazem parte do SmartPark os inversores numerados 

de 1 a 9 (fig. 3.13). 

Na experiência foram usados os inversores 4,5,6,8 e 9, com vidros com diferentes 

tratamentos, os inversores registaram o somatório da energia produzida durante três meses. 

(Anexo B) 

Dos resultados, apresentados no anexo B, podemos concluir que a nível de eficiência o 

vidro que dispõe dos três tratamentos apresenta um desempenho superior. Comparando o 

Temperado com auto lavante (T+AL) com o temperado com anti reflexo (T+AR) podemos 

constatar sem surpresa que o auto lavante tem um desempenho superior devido ao facto de 

que as poeiras que se acumulam no vidro do módulo serem responsáveis por perdas superiores 

aos ganhos proporcionados pelo anti reflexo. 

 

3.5.2.3 - Folha da Base (backsheet) 

 

Consiste na última folha colocada no módulo e tem como objectivo providenciar uma 

protecção extra contra aspectos ambientais e isolamento eléctrico, enquanto a parte interior 

tem como objectivo aderir perfeitamente ao encapsulante. Existem diversos materiais que 

são combinados de modo a obter melhores resultados. Apresentam-se, a seguir alguns dos 

mais comuns. 

 

PET - Polyethylene terephthalate 

THV - Tetrafluoroethylene, hexafluoropropylene and vinylidene fluoride 

PVDF – Tedlar polyvinylidene fluoride 

PVF – Tedlar polyvinyl 

EVA - Ethylene/vinyl acetate 
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Neste estudo efectuado pela DUPONT [41], pode analisar-se o tipo de testes realizados, 

de modo a classificar a qualidade dos materiais que constituem a folha da base. A qualidade 

desta folha é de vital importância para a consistência do módulo, qualquer fissura provocará 

um caminho possível para a fuga de electrões ou entrada de humidade.  

 

Figura 3.13 – Avaliação feita pela DUPONT a vários tipos de backsheet [41]. 

 

O tipo de testes realizados visam fornecer informações sobre o impacto dos materiais 

na durabilidade dos módulos. Normalmente esta última pelicula consiste na combinação de 

três camadas de materiais, conforme se pode verificar na figura 3.13. Essa combinação é feita 

de modo a misturar materiais com características e vantagens diferentes atingindo assim a 

qualidade de isolamento final pretendido. A figura 3.13 mostra o mau desempenho 

representado pela cor vermelha e o bom pela cor verde enquanto o branco significa que o 

teste falhou 

 

Além dos apresentados nos testes existem outras combinações já usadas pela indústria. 

- ELVAX 150 da Dupont é uma resina termo sensível de co polímero de EVA, um acetato 

de vinilo com cerca de 32% de EVA com adição de um agente extra de cura, uma camada 

extra de absorção de raios UV, um foto oxidante (Tinuvin 770) e um termo oxidante (Naugard 

P), com uma espessura entre os 400nm e os 1100nm e apresenta praticamente todas as 

propriedades ópticas do vidro. 

- AKT Coated PET (Polyethylene Terephthalate) – é um material rígido e resistente 

absorvendo muito pouca água (humidade) e com uma boa resistência química. É usado 

essencialmente para isolar electricamente a parte das conexões do módulo. Com uma 

espessura de 56 μm é um filme transparente com uma resistividade eléctrica bastante alta, 

apresenta uma transmissão de vapor (WVTR) de 2,3 (g/m2-d). Embora registe uma boa adesão 

ao vidro e baixa transmissão de vapor, apresenta uma baixa resistência durante a laminação, 

podendo mesmo quebrar se a força exercida no laminador for demasiado elevada [42]. 

 

- Tedlar/Al/Tedlar (TAT Tedlar Aluminium Tedlar) – é uma camada multi-filme, 

inicialmente usada em todos os módulos produzidos. A camada de alumínio é usada 

essencialmente para isolar contra a humidade, enquanto o Tedlar isola electricamente. Com 

uma espessura de 0.10 mm apresenta uma transmissão de vapor (WVTR) de 0.04 (g/m2-d) 

[42]. 

 
3.5.2.4 - Montagem do caixilho e isolantes aplicados 

 

Toda a assemblagem dos laminados atrás referidos é de extrema importância, o 

caixilho tem o objectivo de dar protecção extra a toda a estrutura contra esforços mecânicos 

e humidade. 
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Figura 3.15 – Imagem 3D do caixilho. 

 

Como é possível verificar na estrutura da figura 3.15 existem diversos pontos delicados 

na montagem do caixilho, o isolamento dos cantos e do perímetro do vidro, são 

absolutamente cruciais para evitar a penetração de humidade/água. No entanto não sendo 

completamente “blindado”, a entrada de água é inevitável, sendo que a sua entrada é 

contrariada com a inserção de orifícios de fuga de água. Esses furos têm como objectivo 

escoar a água acumulada, impedindo que se deposite. A acumulação de água pode causar 

graves problemas nomeadamente em zonas sujeitas a temperaturas abaixo de 0ºC. A 

congelação da água força a expansão do alumínio podendo por em causa o material. 

Na calha, onde se faz o encaixe do vidro procura-se sempre deixar uma pequena 

margem para permitir a expansão/compressão do alumínio devido à variação de temperatura 

que ocorre do dia para a noite, no entanto, essa zona tem de ser devidamente isolada para 

não permitir a circulação de humidade. Na figura 3.16, é possível visualizar duas alternativas 

de mercado usadas actualmente, embora existam inúmeros outros polímeros, muitos deles 

semelhantes aos usados como encapsulante e backsheet.  

 

Figura 3.16 – Perfil cortado de um caixilho (Exemplo colocação de tape ou espuma). 

 

Na figura 3.16 pode observar-se à esquerda uma das soluções mais comuns, a fita 

isoladora de poliuretano. No entanto sua aplicação levanta alguns problemas a curto prazo, a 

fita tende a ficar colada apenas a uma das partes (vidro ou caixilho) devido à movimentação 

do vidro derivado à expansão/compressão do alumínio do caixilho. Esse problema faz com que 

se crie uma folga que se torna num ponto fraco para a circulação e depósito de humidade. A 

forma de solucionar esse problema pode ser a colocação de espuma de poliuretano que é 

bastante mais maleável que a fita e apresenta as mesmas propriedades vedantes. Em alguns 

casos é usado silicone como vedante, no entanto, levanta problemas ao nível da produção 

devido ao tempo de cura que necessita. 
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Outro ponto fraco é a colocação da caixa de junção, embora não faça parte do caixilho 

propriamente dito, é uma das partes finais de montagem do módulo e de elevada importância 

para a estanqueidade do módulo. Também a assemblagem dos cantos deve ser feita com a 

maior precisão, usando ligadores específicos para impedir a abertura dos mesmos. 

 

Figura 3.17 – Colocação da caixa de junção num módulo (esq.), isolamento dos cantos (drt.). 

 

A caixa de junção (figura 3.17) é completamente estanque à entrada de humidade, 

contendo apenas um orifício denominado de breather, que devido a um adesivo de PTFE 

(polytetrafluoroethylene) apenas permite a entrada ou saída de ar para compensar o 

aumento ou diminuição de pressão do ar dentro da caixa. A sua adesão ao backsheet é 

fundamental para se manter um bom isolamento, é usado silicone na maioria dos casos, mas o 

uso de outro polímero é possível e aconselhado. 

No capítulo 5, foram realizados alguns testes de isolamento a módulos, onde alguns 

materiais foram testados e aprofundados. 

 

3.6 -  Sistema 

 

A nível de sistema o sinal e a magnitude de tensão em relação à terra é muito 

importante para o PID, a tensão depende do número de módulos colocados em série, quanto 

maior for a string maior será a tensão. O potencial que é medido será a diferença para a terra 

e depende da configuração do aterramento usado, como já foi descrito na secção anterior. 

Existem dois tipos de aterramento, o físico, que consiste numa ligação à terra directa de um 

dos pólos. É feito no caso de haver protecção galvânica entre a rede e a instalação (inversores 

com transformador). E o dito “suave” que é, no fundo, um arrastamento do potencial, como 

já foi descrito nas secções atrás, feito através de electrónica de potência nos casos em que o 

inversor não dispõe de transformador e está ligado directamente à rede. Existe ainda outro 

caso, para os inversores transformerless, o PV Offset box (figura 3.18), que faz essa mudança 

de referencial mas apenas durante certos períodos, de modo a compensar a degradação 

realizada durante a exposição solar. 
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Figura 3.18 – Esquema de ligação do PV Offset box. 

 

 Independentemente da instalação que for feita, para os módulos cristalinos que usam 

silício P-type ou para o filme fino (silício amorfo), o uso de tensões negativas potencia o 

aparecimento do fenómeno, pelo facto do módulo se encontrar num potencial inferior face à 

terra, a circulação de electrões ocorre, mesmo não havendo ligação do módulo directamente 

à terra. Ao analisar uma string usando potencial flutuante, ou seja, positivo e negativo, 

verifica-se que a degradação apenas ocorre nos módulos sujeitos a tensão negativa [1][9]. 

Então, evitar o potencial negativo constitui uma solução para minimizar o impacto do PID, 

independentemente das propriedades da célula ou do módulo. Isto pode ser conseguido 

aterrando o pólo negativo do sistema, obrigando ao uso apenas de potenciais positivos [9]. 

No caso de se tratar de células cristalinas N-type (p.ex. SunPower backcontact cells), 

ocorre o inverso, embora com os mesmos condicionamentos descritos para o caso P-type, 

neste caso o uso de tensões positivas evita o fenómeno, por isso aterra-se o pólo positivo. 

Assim, evitam-se diferenças de potencial à terra positivas.  

Importante referir que estas medidas são importantes, para tensões elevadas, acima 

dos 600V, ou seja no caso flutuante teríamos -300V numa ponta da string e 300V na outra. 

Mais adiante estudaremos a fundo este fenómeno, assim como o seu impacto tanto em campo 

como a nível experimental. 

 

3.7 -  Filme Fino (caso particular) 

 

O caso do filme fino é um caso particular, representa cerca de 10-20% da produção 

fotovoltaica, nesta tecnologia em particular, a corrente é muito mais baixa (cerca de 1A) 

sendo que a tensão de funcionamento é maior, por isso ter sido afectada mais cedo pelo 

aparecimento do PID. Além disso a incidência de PID provoca mais facilmente danos 

irreversíveis, detectaram-se em alguns módulos de camada fina danos na chamada camada 

TCO (óxido transparente condutivo). Esta camada condutora transparente, colocada na parte 

frontal do módulo, é usada para desviar a corrente gerada pelo sol, e por isso indispensável 

ao bom funcionamento do sistema. Os danos nesta camada condutora eléctrica, no lado 

interno da cobertura de vidro, não podem ser reparados e provocam consideráveis perdas de 

desempenho e a consequente destruição do módulo. As causas da corrosão TCO são 

examinadas desde 2000 pela Florida Solar Energy Center (FSEC).Nesses exames conclui-se 

que são afectados sobretudo os módulos com células de a-Si e CdTe, fabricados com a 

tecnologia de superstrato. Neste processo de fabrico, as camadas individuais do módulo são 

construídas sobre a cobertura de vidro, como se pode observar na fig.2.6. A corrosão TCO 

ocorre da reacção de sódio (que na camada da cobertura de vidro possui um teor de 

aproximado de 15 %) com a humidade. Sobretudo no bordo do módulo formam-se fissuras, que 



 

Capítulo 3: Abordagem ao PID, Análise Teórica 

 

39 

podem estender-se por toda a estrutura da célula e danificar permanentemente o módulo não 

havendo hipóteses de regeneração [29]. Alguns tipos de filme fino são susceptíveis a um 

aumento de degradação. A destruição do TCO ocorre fundamentalmente devido ao uso de 

tensões elevadas [26]. A sua destruição ou degradação é irreparável e resulta numa perda 

significativa de eficiência. Tal como descrito em 3.6, o aterramento do pólo de negativo não 

é só aconselhável como fortemente recomendado. Uma das grandes desvantagens em relação 

aos módulos cristalinos prende-se no facto das células estarem em contacto directo com o 

vidro, logo não existe um polímero entre eles (encapsulante) estando assim mais vulnerável à 

fuga de iões para o solo, pois não existe nenhuma camada que o impeça. 

 

3.8 -  Regeneração 

 

A regeneração está ligada fortemente à solução aplicada ao nível do sistema. A 

reversibilidade dos módulos tem sido testada em laboratório [1][9] e pode ser conseguida 

aplicando potencial contrário (positivo) nos módulos onde estava a ser usado potencial 

negativo, conseguindo-se assim regenerar os mesmos e recuperar as perdas de potência 

verificadas. Além dos fotões da luz, o efeito fotovoltaico exige um campo eléctrico, que 

separe as partículas de carga negativa das de carga positiva e impeça a sua recombinação 

imediata. No entanto se ambas as ligações da célula solar se encontrarem apenas de um lado, 

como acontece com as células de contacto superior a estrutura do campo eléctrico é mais 

complexa do que a de uma célula convencional. Durante a operação com altas tensões pode 

ocorrer um carregamento estático na superfície da célula. Dessa forma, a taxa de 

recombinação das partículas carregadas aumenta, causando uma redução clara no 

rendimento. Este efeito de polarização é reversível. Logo que as cargas negativas sejam 

novamente removidas da película EVA e do vidro, o rendimento é "recuperado" [29]. 

 

 

Figura 3.19 – Regeneração aplicando potencial positivo [1] caso type P/pelicula fina. 

 

Como se pode observar na imagem 3.19, os resultados obtidos na experiência realizada 

pelos autores da referência [9] indicam que a mudança de potencial além de prevenir o PID 

ao minorar as correntes de fuga, ainda tem um papel crucial na regeneração do mesmo sendo 

esta gradual para diversos tipos de módulos. A velocidade do processo de regeneração, tal 

como o de degradação, depende de factores ambientais tais como a temperatura e a 
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humidade [1][9] e será estudado nos próximos capítulos. O processo de regeneração exacto 

deve ser discutido com o fabricante do módulo. A Regeneração dos módulos não impede uma 

nova ocorrência do fenómeno. Para este caso (P-type), é vantajosa uma ligação à terra [29]. 

Caso não seja possível o aterramento, pode ser usado o PV Offset box, apresentado pela SMA 

[28]. Este dispositivo aplica uma tensão inversa para que, durante a noite sejam 

descarregadas as cargas acumuladas no módulo, e que são responsáveis pela polarização do 

mesmo. Assim consegue-se manter o rendimento do mesmo devido à regeneração efectuada 

durante a noite. 

 Para o caso de se tratar de células N-type, a degradação e posterior regeneração 

ocorrem em potenciais inversos ao descrito P-type, tendo o mesmo comportamento 

representado na figura 3.19.  

 

3.9 - Resumo 

 

Neste capítulo foi efectuado uma introdução teórica ao efeito do PID, baseado não só 

em bibliografia consultada, mas igualmente em conhecimento adquirido ao longo da 

realização deste estudo. Foi explicado o efeito fotovoltaico que é responsável pela criação de 

energia eléctrica nas células, em que os fotões de luz transmitem energia aos electrões livres 

que estão presentes na camada N da junção circulando até voltar a recombinar na parte P 

(caso P-type). Este fenómeno de electrões em movimento não é mais do que a corrente 

eléctrica. No entanto, a diferença de potencial que existe na célula em relação ao solo faz 

com que haja deslocação de electrões através do vidro e do encapsulante até ao caixilho 

seguindo posteriormente para a terra. Essas correntes de fuga são responsáveis pela perda de 

electrões e consequente perda de potência dos módulos. Essa perda de potência é 

denominada de PID. Esse efeito é notado particularmente quando são usados potenciais 

negativos nas células, ou seja, estando a funcionar num potencial inferior ao da terra.  

Foram apontados factores ambientais como a humidade relativa e a temperatura que 

agravam o PID pelo facto de aumentarem a condutividade para fora do módulo dando origem 

a perdas de potência. O PID manifesta-se, fundamentalmente, na incapacidade da junção 

operar correctamente, provocando uma redução da resistência shunt da célula e um aumento 

da resistência de série, acabando mesmo por resultar no curto-circuito da mesma, havendo 

depois perdas de tensão e corrente elevadas que afectam o Fill Factor. Visivelmente é 

possível verificar-se a deterioração das células localizadas mais perto do potencial negativo, 

no caso de uma exposição prolongada. 

 Ao nível construtivo foi feita uma abordagem geral, de todas as etapas de construção 

até à configuração final, desde a célula, passando pela montagem do módulo até à 

configuração do próprio sistema ao nível do potencial de operação. No que diz respeito à 

célula e ao módulo são apontados factores, alternativas e até estruturas de elevada eficiência 

presentemente já comercializadas, que poderão ajudar a reduzir o PID, fazendo referência a 

materiais e à sua susceptibilidade ao fenómeno. Embora o factor económico não tenha sido 

referido, é óbvio que, nesta altura, ao nível construtivo, as mudanças são mais complexas e 

morosas implicando um custo elevado na sua aplicação.  

A nível preventivo reduzir ou limitar electronicamente as tensões de funcionamento a 

600V (reduzir tamanho das strings) pode ser uma solução a curto prazo visto que, neste 

momento, ainda não se usam tensões muito acima desse valor. Também se concluiu que 

trabalhar em potenciais positivos face à terra reduz significativamente o impacto do PID no 

caso das células P-type, sendo que, no caso das N-type, o inverso provoca o mesmo efeito. No 

entanto, ao nível construtivo, existem soluções tanto a nível da estrutura da célula a usar tal 

como no módulo capazes de melhorar a resistividade dieléctrica e o isolamento contra a 
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penetração de humidade impedindo a livre circulação/recombinação de electrões à terra. 

Nesse sentido foram apontadas estruturas mais eficazes capazes de enfrentar o PID de uma 

maneira mais eficaz. Foi feito uma análise às características dos isolantes responsáveis pela 

blindagem do módulo e a algumas técnicas de deposição. É apresentado um estudo realizado 

ao vidro, embora se possa concluir que represente mais um factor de eficiência do que 

propriamente uma medida construtiva para impedir o PID. 

A nível regenerativo, as medidas a aplicar prendem-se com a configuração do sistema. 

Tal como foi dito atrás, os potenciais negativos potenciam o aparecimento do PID e 

consequente perda de potência, por isso, a solução será aterrar o pólo negativo da tensão 

trabalhando assim unicamente com potenciais positivos. Assim obtém-se uma regeneração 

significativamente elevada e rápida para todos os módulos, estando dependente, tal como a 

degradação, da temperatura e da humidade existente. No caso da célula só com contactos na 

base (N-type), a regeneração obtém-se aplicando, unicamente, potencial negativo, aterrando 

o pólo positivo. De qualquer forma estas soluções são unicamente aplicáveis no caso da 

instalação estar ligada a um transformador, visto que os inversores sem transformador não 

têm separação galvânica entre os lados AC e DC, e não cumprem os requisitos IEC se 

estiverem electricamente ligados à terra. Para este caso a solução regenerativa disponível no 

mercado, é o PV Offset box, criado pela SMA e que anula as cargas acumuladas à superfície 

dos módulos durante a noite revertendo o processo ocorrido durante a exposição solar, 

conseguindo assim manter a eficiência. Importante referir que esta solução tem um custo de 

400€ por unidade, o seu funcionamento está limitado a duas strings, por isso, no caso de se 

tratar de um parque de alguma dimensão esta solução pode não ser economicamente viável. 

De extrema importância é também o efeito PID provocado no filme fino, que ao romper 

a camada TCO entre a célula e o vidro do mesmo, provoca a destruição do módulo, impedindo 

qualquer medida de regeneração. No caso das células cristalinas a irreversibilidade do PID é 

só provocada caso haja uma corrosão electroquímica nos contactos eléctricos (ribbon ou bus 

bar) mas tal necessita de uma exposição à degradação a longo prazo não tendo sido ainda 

realizados testes que forneçam informação precisa sobre o tempo necessário para que tal 

aconteça. 

Todas as questões abordadas neste capítulo serão sistematicamente testadas em campo 

e a nível experimental nos próximos capítulos.
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Capítulo 4  

 

Estudo sobre regeneração de potência 
em parque já afectado pelo PID 

Neste capítulo é abordado um caso prático sobre o efeito da polaridade da tensão nos 

módulos e a sua consequência na regeneração de potência dos mesmos. No seguimento dos 

capítulos anteriores obtêm-se resultados do que foi descrito anteriormente. Aqui não serão 

abordados como solução aspectos construtivos dos módulos, tendo em conta que se trata de 

um projecto de uma dimensão considerável, qualquer solução construtiva implicaria a 

mudança de módulos e seria uma solução muito morosa ao nível de engenharia de produto o 

que traria custos elevados e incomportáveis. Nesse contexto será dada prioridade à 

regeneração actuando apenas no sistema e na sua configuração. As condições meteorológicas 

foram monitorizadas e registadas ao longo de todo o estudo. Neste estudo são analisados 

dados referentes a 10 strings, o que perfaz uma avaliação de comportamento/evolução de 

uma amostra de 240 módulos de tipo Si-pc (Silício policristalino, type P). Importante referir 

que as condições de operação e todo o equipamento são iguais para toda a amostra. Uma vez 

que o parque em questão tem uma capacidade de produção com cerca de 100 vezes a 

amostra, esta foi reduzida pois seria impossível analisar exaustivamente módulo a módulo e a 

amostragem seria demasiado grande. 

 

 

Figura 4.1 – Módulos de silício policristalino que compõem a amostra. 
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4.1- Estrutura do parque 

 

O parque objecto deste estudo é composto por um conjunto de strings numeradas 

aleatoriamente. Informação acerca da sua localização assim como a numeração e composição 

das strings é fictícia respeitando a confidencialidade pedida pela Martifer Solar S.A. e será 

adaptada no contexto do trabalho. Tal informação, não sendo relevante não coloca em causa 

a pertinência e o rigor deste trabalho. Serão analisadas strings identificadas de A a J 

pertencendo a duas caixas de junção. Cada string é composta por módulos numerados de 1 a 

24. As características de cada string e dos módulos constituintes estão apresentadas no anexo 

D. As strings funcionavam inicialmente com tensão flutuante sendo a queda de tensão entre o 

módulo 1 e o módulo 24 de aproximadamente 900V. 

 

 

 

Figura 4.2 – Strings com módulos numerados de 1 a 24. 

 

 Como se pode verificar através da figura, a parte a amarelo representa os módulos que estão 

sujeitos a uma tensão negativa em relação à terra. 

Os resultados são analisados e apresentados num espaço temporal de sete meses, com 

medições realizadas no 1º,3º,4º e 7º mês. No entanto as medidas com vista à regeneração dos 

módulos foram apenas tomadas a partir do 3º mês. 

 

4.2- Metodologia das medições e equipamento usado 

 

Para as medições efectuadas foi usado um “PVPM 1000 C I-V Curve Tracer” da PVE 

apresentado na figura 4.1, cedido pela TÜV Rheinland. Este equipamento obtém valores para 

a corrente e tensão, calculando a potência e a curva I-V para o MPP. 

 

 

Figura 4.3 - PVE PVPM 1000C I-V Curve Tracer. 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tuv.com%2F&ei=iC3eTvLSMM_Dswb9r9WGCQ&usg=AFQjCNHJuBMWNQeGRPEZCP7A-QT9DMFgPA
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 Este equipamento é constituído por uma fonte de alimentação DC, uma célula solar 

de referência, um termómetro e pontas para medição. A célula solar (figura 4.4) é essencial 

para o equipamento calcular a potência do módulo tendo em conta a radiação solar existente, 

comparando seguidamente para valores STC e fazendo a aproximação. Importante referir, que 

de acordo com o manual do mesmo é recomendado que se tenha uma radiação superior a 

700W/m2 de modo a que a medição seja considerada fiável e precisa. A colocação da célula 

com a mesma orientação do módulo é de extrema importância para minimizar a diferença 

entre a radiação recebida pelo módulo e da célula de referência, assegurando a precisão da 

medição.  

 

Figura 4.4 - Célula solar de referência ligada ao equipamento de medição. 

 

Fazendo uso do aparelho descrito, a medição seguiu de acordo com o seguinte 

procedimento, inicialmente foi isolada electricamente a string em observação da instalação. 

Para isso foram desligados os quadros de junção e tirados os fusíveis que protegem as diversas 

strings de modo a evitar arcos eléctricos no momento das medições. Depois foi medida a 

potência de cada string ligando as pontas entre a parte negativa e a parte positiva, tal como 

se observa na figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 - Quadro de junção com seccionador e fusíveis ligados às extremidades positivas e negativas 
de cada string. 
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Na figura 4.5, demonstra-se o procedimento para medir a potência de uma string, Os 

fusíveis e o seccionador estão desligados da carga, neste caso do inversor, que está localizado 

num dos postos de transformação. 

Seguidamente foi calculado o valor da potência dos módulos que compõem essas strings 

de modo a analisar, individualmente, o comportamento dos mesmos e a respectiva 

contribuição para o baixo desempenho da string. 

 

 

Figura 4.6 – Caixas de junção dos módulos localizadas na parte anterior dos mesmos. 

 

Para o cálculo do comportamento individual dos módulos foram desligados todos os 

conectores, e colocadas as pontas no negativo e no positivo de cada módulo. Assim, usando 

um procedimento semelhante à medição efectuada para as strings foi possível, juntamente 

com os valores de radiação captados pela célula solar, calcular a potência de cada módulo. 

 

4.3- Dados meteorológicos  

 

Todos os dados foram recolhidos pela central meteorológica fixa pertencente ao parque 

e monitorizada continuamente pelo departamento O&M da Martifer Solar. A amostra de 

variáveis é composta por valores registados automaticamente de hora a hora ao longo dos 8 

meses, tendo começado 1 mês antes das medições apresentadas seguidamente. Atendendo à 

sua extensão (cerca de 6000 dados para 3 variáveis consideradas), os resultados serão 

apresentados sob a forma de gráficos organizados por mês, e estão disponíveis no anexo A. As 

variáveis expostas são a humidade relativa, a temperatura exterior e a radiação solar.  

Podemos referir que estando localizado numa região tropical a temperatura média 

anual varia entre 25C e 29ºC, podendo ser considerada de muito estável. A ocorrência de 

chuva é rara e muito irregular. O local apresenta uma humidade relativa diurna de 55% e 

durante o período noturno ligeiramente acima dos 70% devido à proximidade do mar. 

Relativamente à incidência solar, a radiação é constante, e da análise dos gráficos 

concluímos que a ocorrência de nebulosidade é muito rara e quase inexistente para os 8 

meses de análise. Face a estes valores obtém-se uma média aproximada de 1000W/m2, o que 

corresponde a uma radiação solar ideal. 

Ao nível dos STC (standard tests conditions) podemos afirmar que a localização deste 

parque é praticamente ideal. (25ºC a 1000W/m2).  
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Devido à proximidade do mar, existe uma característica que não foi considerada neste 

estudo, trata-se da salinidade presente no ar. Provoca um aumentando da condutividade do 

vidro devido à deposição de sais à superfície do mesmo. 

 

4.4- Dados Iniciais 

 

No primeiro mês foram feitas medições mas não foram tomadas quaisquer medidas, o 

problema ainda não estava identificado. A instalação do parque foi realizada 

aproximadamente 6 meses antes desta primeira medição. Tendo em conta que, em média, as 

empresas dão uma garantia de eficiência de 90% para os primeiros 10 anos de vida, ter estes 

valores apenas em meio ano é incompreensível e preocupante. 

 

  
1º Mês 3ºMês 

Strings Potência inicial 
Potência 
medida Perda % 

Potência 
medida Perda % Rendimento 

A 5.553 W 4.158,06 W 25,11 4.028,56 W 27,45 73% 

B 5.544 W 4.573,22 W 17,51 4.503,44 W 18,77 81% 

C 5.480 W 4.477,00 W 18,30 4.412,31 W 19,48 81% 

D 5.472 W 4.821,49 W 11,89 4.775,54 W 12,73 87% 

E 5.478 W 4.869,13 W 11,11 4.956,30 W 9,52 90% 

F 5.499 W 4.875,37 W 11,34 4.955,55 W 9,88 90% 

G 5.493 W * * 4.497,90 W 18,11 82% 

H 5.547 W 4.543,71 W 18,09 4.532,10 W 18,30 82% 

I 5.506 W 4.615,63 W 16,17 4.575,64 W 16,89 83% 

J 5.478 W 4.816,04 W 12,09 4.729,43 W 13,67 86% 

Média 5.505 W 4.638,85 W 15,73 4.596,68 W 16,48 84% 

 

Tabela 4.1 – Resultados das medições realizadas no 1º e 3º  Mês. 

*não existem medições para o 1º Mês 

 

Como podemos constatar a perda de potência é elevada e aparentemente inexplicável, 

não é constante de string para string, oscila entre os 11,11% e os 25,11% na primeira medição 

e entre os 9,52% e os 27,45%. Importante referir que as strings E e F apresentaram resultados 

contrários ao que seria de esperar, tendo regenerado entre o 1º mês e o 3º mês. No entanto, 

tanto um como outro apresentam perdas superiores a 9% o que não é aceitável. Após a 

segunda medição, podemos concluir que na maioria das strings, o problema é agravado com o 

tempo, o que leva a concluir que existe uma degradação progressiva. Na string G não existem 

resultados para o 1º mês devido a erros de medição, no entanto é relevante o seu estudo 

considerando apenas a primeira leitura e depois a regeneração respectiva. Visto que a soma 

da potência de cada string não é mais do que a soma da potência dos 24 módulos que a 

compõem, para tirar melhores conclusões é necessário analisar, para cada uma, os módulos 

constituintes como será feito nos capítulos seguintes. 
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4.5- Influência do potencial nos módulos 

 

O sinal do potencial à terra no efeito PID é um factor absolutamente crucial, como se 

pode verificar abaixo na figura 4.7. Os módulos que estão com potencial negativo em relação 

à terra são fortemente afectados pela perda de potência, esse facto acontece devido à perda 

de electrões por recombinação fora da junção P-N e também devido às correntes de fuga que 

ocorrem do módulo à terra, afectando o seu bom funcionamento. 

 

 

Figura 4.7 – Potência obtida face à posição dos módulos na string A. 

 

Na figura 4.7 apresenta-se a potência por módulo (da posição nº1 a posição nº24) na 

string A, a barra vertical representa aproximadamente o ponto de potencial zero, sendo o 

módulo na posição nº24 o que se encontra com maior potencial negativo à terra, verifica-se 

uma acentuada perda de potência a partir do módulo nº13. 

 

Figura 4.8 – Comparação da potência obtida entre o 1º e o 3º mês para as strings A,B,C e D. 
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Figura 4.9 – Comparação da potência obtida por módulo entre o 1º e o 3º mês para as strings E,F,G,H,I e 
J. 

Nas fig. 4.8 e fig. 4.9 é notório, na parte direita dos gráficos, a degradação de potência 

correspondente aos módulos que operam em potenciais negativos face ao solo. Esta situação 

ocorre devido ao facto da tensão de operação do módulo face à terra ser inferior à do 

caixilho. Ocorre devido a falhas de isolamento entre o caixilho e a junção PN. Tal situação 

provoca a migração de electrões para o solo, impedindo a sua captação nos contactos. Nos 

gráficos é possível ainda verificar que na parte positiva, situada à esquerda apresenta valores 

similares entre a 1ª e a 3ª medição, havendo mesmo em alguns casos uma melhoria de 

eficiência. Embora a degradação não seja observada a olho nu, seria possível, recorrendo a 

um estudo de electroluminescência constatar essa mesma degradação como se pode observar 

na figura 4.10. Esse facto e a redução do FF (factor de forma) são fortes indicadores da 

existência de PID nos mesmos. 

 

 

Figura 4.10 – Degradação típica observada em EL nos módulos face ao potencial aplicado [1][9]. 
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Embora na figura 4.10, o ponto de potencial zero seja mostrado a meio, aquando do 

aparecimento do PID os módulos situados à esquerda deixam de produzir correctamente o que 

leva a um deslocamento do ponto zero para a direita, existindo assim um maior potencial 

negativo no módulo levando ao “contágio” das células não degradadas situadas inicialmente 

em potencial positivo. 

 

4.6- Medidas regenerativas aplicadas 

 

A partir da 2ª medição foram tomadas medidas a fim de testar a melhor maneira de 

regenerar e inverter a degradação causada. De acordo com experiências já realizadas em 

estudos feitos nas referências [1][2][9] ,foi ligado a parte negativa do inversor à terra, assim, 

todas as strings ligadas ao inversor não trabalharão com tensões negativas. Na figura abaixo 

está representada esta solução, para uma string. Esta situação não invalida o facto de os 

caixilhos estarem, ou não, ligados individualmente à terra por razões de segurança. No 

entanto, essa solução nem sempre é usada pelos instaladores por não ser obrigatória pelas 

normas de alguns países. Em Portugal é obrigatório o aterramento de cada módulo. 

 

 

Figura 4.11 – Esquema para aterramento do pólo negativo. 

 

De acordo com o que foi apresentado no capítulo 3 para esta solução espera-se uma 

regeneração considerável nos módulos, no entanto com vista a acelerar a regeneração foram 

testados diferentes métodos. Para as strings A,B,E e G foram trocados os módulos tal como 

mostrado na figura 4.12, rebatendo a ordem dos módulos em torno do ponto onde 

teoricamente se encontra o potencial zero. 

 

 

 

Figura 4.12 - Mudança na disposição dos módulos após 2ª medição para as strings A,B,E e G, Caso 1. 
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No caso 2, foram escolhidos três módulos dos mais afectados e colocados junto de três 

módulos menos afectados. Misturando módulos menos influenciados pelo PID com os mais 

afectados esperamos tirar conclusões sobre o impacto efectivo dos módulos de maior 

eficiência na regeneração nos de menor e vice-versa. 

 

 

 

Figura 4.13 - Mudança de módulos feita na string D, Caso 2. 

 

 

Nas restantes strings (C,F,H,I e J) a fim de se ter uma comparação com outros métodos 

não foi feita qualquer alteração de módulos.  

 

 

 

Figura 4.14 – Situação descritiva Caso 3. 

 

 

4.7- Resultados Regenerativos 4ºmês 

 

Após um mês das alterações feitas, os resultados são relevantes, apresentando uma 

regeneração elevada em todos as strings, note-se que as perdas além de reduzidas 

apresentam um padrão mais aproximado entre strings. Seguidamente são apresentados os 

resultados de acordo com o método regenerativo usado. 
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4.7.1 - Caso 1  

 

 

Figura 4.15 – Evolução após 1 mês da aplicação das medidas regenerativas, Caso 1. 

 

Como se pode observar na figura 4.15, as melhoras face à figura 4.8, são nítidas em 

todos os módulos que estavam na parte negativa anteriormente (12-24), existindo apenas uma 

ligeira diminuição nos módulos que estavam na parte positiva e agora não se encontram a um 

potencial tão elevado.  

Para ser mais visível, apresentamos a curva I-V de um dos módulos da String B. 

 

 

Figura 4.16 – Curva I-V módulo 21,String B, Caso 1. 

 

Através da curva I-V de um único módulo é nítida a sua regeneração, tanto ao nível de 

corrente como de tensão, atingindo assim uma potência muito superior às duas primeiras 
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medições. Este comportamento é seguido pela grande maioria dos módulos que operavam na 

parte negativa. 

4.7.2 - Caso 2 

 

 

Figura 4.17 – Evolução após 1 mês da aplicação das medidas regenerativas, Caso 2. 

 

Como podemos observar na figura 4.17 (as diversas abcissas representam os módulos 

trocados), os três módulos que foram trocados (1,2,3) da parte positiva e colocados junto dos 

mais degradados, apresentaram uma descida quase insignificante na potência de saída. No 

entanto os que lhes tomaram o lugar (18,22 e 23), que eram os mais degradados regeneraram 

quase totalmente. Também os módulos 19,20 e 21 sofreram uma ligeira descida. Nos gráficos 

seguintes poderá observar-se a evolução da curva I-V nas três medições efectuadas. 

 

 

Figura 4.18 – Curva I-V módulo 18,String D, Caso 2. 

 

 

Figura 4.19 – Curva I-V módulo 22,String D, Caso 2. 
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Figura 4.20 – Curva I-V módulo 23 ,String D, Caso 2. 

 

4.7.3 - Caso 3  

 

 

 

Figura 4.21 – Evolução após 1 mês da aplicação das medidas regenerativas, Caso 3. 

 

Neste caso, em que não foi mudada a posição de nenhum dos módulos pode-se concluir 

que houve melhorias em praticamente todos os módulos. Houve uma ligeira melhoria nos 

módulos que se encontravam com polaridade positiva e uma grande melhoria na maioria deles 
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que se encontravam, anteriormente na parte negativa. De acordo com os gráficos 4.22 e 4.23 

podemos concluir que existe uma melhoria mais equilibrada face aos restantes casos. 

 

Figura 4.22  – Curva I-V módulo 3 (parte +) ,String C, Caso 3. 

 

 

Figura 4.23  – Curva I-V módulo 23 (parte -) ,String C, Caso 3. 

 

4.8- Análise dos Resultados obtidos 

 

4ºMês 

Strings 
Potência 

inicial 
Perda % Regeneração (%) Rendimento (%) 

A 5.279,42 W 4,92 22,53 95,08 

B 5.331,28 W 3,84 14,93 96,16 

C 5.265,29 W 3,92 15,57 96,08 

D 5.240,96 W 4,22 8,51 95,78 

E 5.132,45 W 6,30 3,22 93,70 

F 5.342,93 W 2,83 7,04 97,17 

G 5.090,84 W 7,32 10,80 92,68 

H 5.250,16 W 5,35 12,94 94,65 

I 5.395,64 W 2,00 14,89 98,00 

J 5.304,14 W 3,18 10,49 96,82 

Média 5.263,31 W 4,39 12,09 95,61 

 

Tabela 4.2 – Resultados por string da regeneração após 1 mês. 
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Na tabela 4.2, encontram-se os resultados por string, independentemente da estratégia 

de regeneração adoptada. Pode constatar-se a magnitude da potência recuperada 

comparativamente ao 3º Mês, a partir do qual foram aplicadas as medidas, os módulos 

recuperaram em média 12,09% no período de 1 Mês. 

Não foi encontrado um padrão para a regeneração, tal como sucedeu para o caso da 

degradação, havendo uma variação entre os 3,22% e os 22,53%. 

 

 

Caso String 
Potencia 

inicial 
P. medida 

4ºMês Perdas 
Rendimento 

3º Mês 
Rendimento 

4º Mês Ganho 

1 

A 5.553 W 5.279,42 W 4,92% 72,55% 95,08% 22,53% 

B 5.544 W 5.331,28 W 3,84% 81,23% 96,16% 14,93% 

E 5.478 W 5.132,45 W 6,30% 80,52% 93,70% 13,18% 

G 5.493 W 5.090,84 W 7,32% 81,89% 92,68% 10,80% 

2 D 5.472 W 5.240,96 W 4,22% 87,27% 95,78% 8,51% 

3 

C 5.480 W 5.265,29 W 3,92% 80,52% 96,08% 15,57% 

F 5.499 W 5.342,93 W 2,83% 90,12% 97,17% 7,04% 

H 5.547 W 5.250,16 W 5,35% 81,70% 94,65% 12,94% 

I 5.506 W 5.395,64 W 2,00% 83,11% 98,00% 14,89% 

J 5.478 W 5.304,14 W 3,18% 86,33% 96,82% 10,49% 

 

Tabela 4.3 – Evolução face às mudanças efectuadas. 

 

A nível de resultados podemos concluir que o caso 1 teve uma melhoria média de 

15,36%, acima do caso 3 que obteve 12,19%, sendo que o caso 2 foi o pior. Estas médias são 

fortemente influenciadas por ganhos acima do esperado, como no caso da string A e por 

ganhos abaixo do esperado, tal como é observado nas strings E e F. Importante referir que em 

algumas strings, como foi verificado, encontram-se módulos bastante danificados que 

influenciam negativamente o resultado final. Seguidamente será feita uma análise de acordo 

com a posição relativa de cada conjunto de módulos, considerando apenas a regeneração das 

zonas mais afectadas. 

 

Na tabela abaixo, para o Caso 1 e 3 foram considerados os módulos das posições 12 a 24 

(piores), enquanto no Caso 2 foram apenas considerados os três módulos mais degradados que 

foram trocados (18,22,23). 

Média de regeneração nos módulos que estavam na parte - 

Caso 1  Caso 2 Caso 3 

A B E G D C F H I J 

40,61% 32,15% 9,62% 26,13% 41,04% 18,93% 10,15% 23,41% 23,21% 14,05% 
 

Tabela 4.4 – Média de regeneração por caso para os módulos (-). 

 

Na tabela abaixo, para o Caso 1 e 3 foram considerados os módulos de 1 a 12 

(melhores), enquanto no Caso 2 foram apenas considerados os três módulos bons que foram 

trocados pelos maus. (1,2, 3) 
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Média de regeneração nos módulos que estavam na parte + 

Caso 1  Caso 2 Caso 3 

A B E G D C F H I J 

2,88% 0,18% -2,44% -3,80% -1,17% 7,93% 3,95% 2,47% 6,60% 6,93% 
 

Tabela 4.5 – Média de regeneração por caso para os módulos (+). 

 
Recuperação de Potência nos módulos 

  Caso 1  Caso 2 Caso 3 

Módulo A B E G D C F H I J 

1 2,91% 0,35% -1,79% -2,53% -1,27% 8,30% 3,25% 1,50% 4,89% 6,61% 

2 3,12% 0,37% -1,00% -2,69% -1,34% 6,05% 6,03% 2,15% 5,49% 7,20% 

3 2,71% 0,00% -3,15% -3,40% -0,89% 5,81% 4,11% 2,48% 7,20% 6,70% 

4 3,04% -0,22% -3,15% -2,65% 0,46% 6,62% 3,02% 2,83% 7,58% 6,82% 

5 2,80% -0,11% -1,80% -4,19% 2,08% 7,86% 2,81% 3,37% 6,80% 8,84% 

6 2,33% 0,19% -2,68% -4,34% 1,53% 7,78% 3,43% 3,31% 6,87% 6,83% 

7 2,38% -0,58% -2,59% -2,48% 0,93% 8,73% 3,51% 0,74% 8,33% 8,21% 

8 2,65% -1,09% -3,17% -5,01% -1,20% 8,48% 4,90% 0,87% 6,62% 6,85% 

9 2,97% -0,26% -2,58% -4,23% -0,09% 9,04% 4,68% 3,36% 6,00% 6,89% 

10 3,10% 0,52% -2,27% -3,83% -0,30% 8,55% 3,83% 3,30% 5,74% 6,80% 

11 3,28% 1,46% -2,82% -4,33% -2,26% 9,07% 3,91% 3,23% 6,04% 5,38% 

12 3,26% 1,57% -2,27% -5,90% 0,88% 8,84% 3,92% 2,51% 7,69% 6,00% 

13 2,64% 2,28% 0,69% -2,23% 4,70% 7,91% 4,30% 2,71% 8,34% 4,27% 

14 10,12% 2,76% -2,03% -2,30% 4,71% 6,94% 4,25% 7,95% 10,88% 4,61% 

15 12,52% 7,85% -1,62% 5,67% 14,51% 8,79% 3,91% 10,38% 10,27% 6,90% 

16 20,24% 23,72% 5,49% 2,24% 21,83% 11,86% 4,26% 22,03% 26,08% 18,18% 

17 93,61% 19,62% 17,57% 37,48% 15,74% 17,68% 4,13% 6,82% 17,61% 13,60% 

18 35,32% 31,77% 9,61% 39,10% 35,04% 26,78% 4,14% 43,21% 29,30% 17,51% 

19 47,06% 40,59% 5,71% 26,24% -1,21% 29,60% 4,40% 48,47% 44,83% 14,78% 

20 65,41% 40,30% 21,20% 50,01% -2,53% 27,67% 5,45% 24,54% 28,60% 29,65% 

21 51,28% 50,45% 21,91% 48,91% -1,32% 27,83% 28,13% 47,63% 14,91% 4,72% 

22 46,99% 45,39% 12,62% 19,07% 42,72% 22,95% 19,05% 23,69% 39,57% 5,21% 

23 63,14% 55,41% 26,47% 21,71% 45,38% 20,82% 24,44% 20,89% 24,11% 25,25% 

24 1,02% 35,84% -11,14% 39,28% 26,09% 18,31% 15,33% 22,63% 23,99% 23,92% 

Média 20,16% 14,92% 3,22% 9,98% 8,51% 13,43% 7,05% 12,94% 14,90% 10,49% 
 

Tabela 4.6 – Recuperação de potência nos módulos, caso a caso. 
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Eficiência Após 4º Mês 

  Caso 1  Caso 2 Caso 3 

Módulo A B E G D C F H I J 

1 98,35% 96,75% 95,26% 93,99% 96,36% 98,73% 97,96% 97,87% 101,38% 98,93% 

2 98,53% 96,50% 95,63% 93,79% 95,72% 96,50% 100,31% 98,67% 100,03% 99,42% 

3 98,45% 96,30% 94,75% 93,49% 96,30% 95,88% 98,99% 99,06% 101,37% 98,82% 

4 98,66% 96,44% 92,79% 94,38% 97,36% 96,57% 97,28% 99,32% 101,49% 99,24% 

5 98,26% 96,81% 94,66% 92,77% 99,39% 97,21% 95,13% 99,21% 100,55% 102,10% 

6 98,28% 97,07% 94,01% 92,51% 98,51% 97,32% 96,66% 99,10% 100,66% 98,34% 

7 97,90% 96,22% 94,17% 94,29% 97,10% 97,90% 97,03% 97,08% 100,90% 99,26% 

8 97,29% 95,75% 93,37% 91,80% 95,18% 98,32% 98,02% 95,44% 100,04% 98,56% 

9 98,64% 96,15% 93,57% 92,38% 95,46% 98,52% 98,15% 97,96% 98,99% 98,08% 

10 98,31% 97,27% 94,45% 93,47% 95,49% 98,01% 97,28% 98,77% 98,80% 98,22% 

11 99,20% 97,61% 94,29% 93,51% 95,68% 98,23% 98,10% 97,94% 99,78% 97,18% 

12 97,95% 97,45% 95,19% 91,94% 95,17% 98,05% 98,98% 98,25% 99,67% 99,55% 

13 97,78% 98,54% 97,77% 94,74% 99,00% 98,01% 99,37% 97,85% 100,49% 97,61% 

14 97,91% 98,16% 95,00% 95,26% 95,71% 97,22% 99,23% 96,63% 100,25% 98,02% 

15 95,03% 98,51% 93,79% 95,55% 96,12% 97,08% 98,18% 94,99% 100,96% 97,73% 

16 95,48% 99,49% 95,23% 95,08% 95,73% 98,19% 98,49% 96,77% 100,11% 96,88% 

17 93,61% 97,26% 95,37% 95,53% 95,96% 96,57% 98,54% 99,02% 100,24% 98,03% 

18 95,54% 96,63% 95,46% 95,82% 94,22% 96,66% 98,05% 96,72% 99,50% 97,94% 

19 93,02% 94,52% 96,00% 95,50% 96,02% 94,49% 98,54% 95,53% 97,63% 97,05% 

20 90,13% 94,39% 95,86% 94,86% 95,25% 95,61% 99,19% 97,52% 97,83% 94,79% 

21 93,82% 90,37% 93,18% 95,25% 94,98% 94,35% 96,23% 85,61% 99,64% 97,84% 

22 87,79% 93,50% 81,96% 83,18% 95,14% 89,04% 97,50% 95,02% 94,91% 98,39% 

23 63,14% 91,89% 94,94% 75,14% 92,54% 68,07% 90,85% 75,28% 92,43% 83,60% 

24 98,72% 94,31% 82,17% 90,24% 90,23% 58,17% 83,94% 61,98% 64,43% 78,21% 

Média 95,07% 96,16% 93,70% 92,69% 95,78% 93,95% 97,17% 94,65% 98,00% 96,82% 
 

Tabela 4.7 – Eficiência dos módulos após a 4ª medição. 

Na tabela 4.6 verifica-se a recuperação módulo a módulo, caso a caso, desde a 

aplicação das medidas regenerativas feitas no 3º mês, podendo desde já, tirar algumas 

conclusões. De modo geral, é notória a regeneração dos módulos nomeadamente naqueles 

que funcionavam unicamente com tensões negativas e passaram a tensões positivas face ao 

solo. Em média registou-se 23.93% na recuperação de potência. Avaliando os módulos nas 

posições nº 13 ao nº 24, excluindo o caso 2 em que houve mudança física dos módulos, 

podemos concluir que houve resultados notáveis, havendo, no entanto, dois casos a referir. O 

módulo 24 da string embora estivesse na parte mais negativa da string inicialmente 

apresentava uma degradação quase insignificante, por isso obteve uma melhoria apenas de 

1,02%. Na string E o módulo nº 24 apresenta uma degradação de 11,14% o que mostra uma 

tendência inversa, no entanto existe a possibilidade de existirem alguns erros de medição. 

Esta hipótese será avaliada no fim da próxima medição (7ºmês) a fim de tirar conclusões. De 

resto todos os valores são compreensíveis, e podemos concluir que quanto mais positiva for a 

tensão de funcionamento maior foi a regeneração. De notar que os módulos na posição nº 24 

passaram a estar sujeitos a uma tensão aproximada de 450V estando antes a -450V. De acordo 

com essa mudança, houve uma recuperação muito grande. Os módulos nº 13 de cada string 
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ficaram sujeitos a aproximadamente 900V durante 1 mês, mas não tiveram muita regeneração 

devido ao facto de terem funcionado anteriormente com tensões negativas muito próximas do 

potencial zero, por isso, não estavam muito degradados. Quanto aos módulos nº1 ao nº 12, é 

possível verificar um aumento médio de 2,35%, oscilando entre os -5% aos 9% de acordo com o 

caso aplicado. Verifica-se uma diferença significativa entre strings mesmo dentro dos mesmos 

casos, nomeadamente nas strings E e G onde só houve degradação de potência. De notar que 

no caso 1 devido á mudança, os módulos 1 ao 12 tiveram uma tensão de funcionamento 

equivalente à usada anteriormente. 

 

4.9- Resultados Regenerativos Finais (7ºmês) 

Nesta parte será analisada a consistência da regeneração assim como a 

recuperação de módulos ainda longe da eficiência esperada. 

4.9.1 - Caso 1 

 

 

Figura 4.24 – Evolução após a última medição, Caso 1. 
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4.9.2 - Caso 2 

 

 

 

Figura 4.25 – Evolução após  última medição , Caso 2 

 

 

4.9.3 - Caso 3 

 
 
 

 

Figura 4.26 – Evolução após a última medição, Caso 3. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Capítulo 4 : Estudo Regeneração 

 

60 

4.10-  Análise dos Resultados obtidos 
 

7ºMês 

Strings 
Potência 

inicial 
Rendimento Regeneração (%) Regeneração Total (%) 

A 5.395,50 W 97,17% 4,89 25% 

B 5.492,97 W 99,07% 3,83 18% 

C 5.380,41 W 98,18% 3,90 18% 

D 5.382,57 W 98,36% 4,21 11% 

E 5.132,45 W * * * 

F 5.342,93 W * * * 

G 5.402,27 W 98,35% 7,30 16% 

H 5.431,56 W 97,92% 5,33 16% 

I 5.433,51 W 98,69% 1,98 16% 

J 5.467,29 W 99,80% 3,18 13% 

Média 5.423,26 W 98,4% 4,33 17% 

 

Tabela 4.8 – Resultados por string da regeneração após última medição. 

*não existem medições para o 7º Mês 

 

Na tabela 4.8 representativa da última medição, podemos verificar que a regeneração 

estabiliza entre os 97% e os 99%, sendo a restante perda de potência derivada a outros 

factores, tais como o sombreamento provocado pelo pó e a degradação induzida pela luz. 

Comparativamente à 3ª medição verifica-se que a média total de regeneração ronda os 16%, 

não considerando as strings E e F, pois não foi possível obter medições para esta análise. 

 

Caso String 
Potencia 

inicial 
Rendimento 

4º Mês 
Medição 

7ºmês 
Rendimento 

7º mês 
Regeneração  

Reg. Total 
desde 
3ºMês 

Reg. Total 
desde 
3ºMês 

1 

A 5.553 W 95,08% 5.395,50 W 97,17% 2,09% 1.367 W 24,62% 

B 5.544 W 96,16% 5.492,97 W 99,07% 2,92% 990 W 17,85% 

E 5.478 W 93,70% * * * 521 W** 9,52%** 

G 5.493 W 92,68% 5.402,27 W 98,35% 5,67% 904 W 16,46% 

2 D 5.472 W 95,78% 5.382,57 W 98,36% 2,59% 607 W 11,09% 

3 

C 5.480 W 96,08% 5.380,41 W 98,18% 2,10% 968 W 17,67% 

F 5.499 W 97,17% * * * 543 W** 9,88%** 

H 5.547 W 94,65% 5.431,56 W 97,92% 3,27% 899 W 16,22% 

I 5.506 W 98,00% 5.433,51 W 98,69% 0,69% 858 W 15,58% 

J 5.478 W 96,82% 5.467,29 W 99,80% 2,98% 738 W 13,47% 

      
Média 839,56 W 15,24% 

 

Tabela 4.9 – Regeneração  e resultados finais comparativamente aos metodos usados. 

*não existem medições para o 7º Mês 

**considerados valores tirados no 4º Mês 
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Avaliando caso a caso, o rendimento final de cada string conclui-se que 

independentemente da estratégia utilizada a regeneração é quase total. Embora se observe 

uma regeneração de 25,98% para a string A, isto deve-se ao facto de ser uma das strings mais 

danificada no início, acabando por estabilizar em valores muito semelhantes com as 

restantes. 

Média de regeneração nos módulos que estavam na parte - 

Caso 1  Caso 2 Caso 3 

A B E G D C F H I J 

2,60% 2,47% * 6,02% 1,85% 7,07% * 5,03% 2,72% 3,61% 
 

Tabela 4.10 – Média de regeneração por caso para os módulos (-). 

*não existem medições para o 7º Mês 

 

 

Média de regeneração nos módulos que estavam na parte + 

Caso 1  Caso 2 Caso 3 

A B E G D C F H I J 

0,93% 2,44% * 6,00% 3,24% 1,28% * 1,11% -1,87% -0,10% 
 

Tabela 4.11 – Média de regeneração por caso para os módulos. 

*não existem medições para o 7º Mês 

 

Da análise das tabelas 4.10 e 4.11, verifica-se que a string A, que na 4ª medição obteve 

o melhor resultado regenerativo, foi a que menos cresceu nesta última medição, o que leva a 

concluir que a evolução estabilizou. De notar também uma perda de potência nas strings I e 

J, do caso 3 que até agora tinha sido o único caso a não apresentar perdas de potência, o que 

ainda assim não, as impediu de ter um rendimento final dentro do intervalo médio. Nos casos 

em que o rendimento se situa perto dos 100%, tendo no entanto sido registada uma regressão 

pode considerar-se a existência de um erro derivado do equipamento que, segundo o 

fabricante se situa (em campo) à volta dos 4%. 

 

 
Recuperação de Potência nos Módulos 7ºMês 

  Caso 1  Caso 2 Caso 3 

Módulos A B E G D C F H I J 

1 1,34% 2,84% - -2,34% 2,83% 0,28% - 0,08% -2,98% 0,20% 

2 0,66% 2,73% - 4,73% 3,51% 2,06% - 0,18% -2,27% -0,66% 

3 0,67% 2,53% - 5,91% 3,38% 2,16% - 0,48% -3,40% 0,49% 

4 1,04% 1,95% - 5,43% 0,15% 2,31% - 0,49% -4,36% -1,32% 

5 0,99% 1,74% - 7,02% -1,31% 0,98% - 0,39% -2,20% -4,26% 

6 0,72% 1,78% - 6,26% -0,60% 1,62% - 0,44% -2,90% 0,15% 

7 0,93% 2,32% - 5,07% 0,77% -0,37% - 1,40% -2,52% 0,50% 

8 2,02% 3,42% - 7,29% 3,09% 1,55% - 4,52% -1,52% 1,24% 

9 0,39% 3,65% - 6,23% 3,17% -0,18% - 1,67% -0,07% 0,96% 
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10 0,69% 2,30% - 5,27% 3,43% 1,77% - 0,93% 0,26% 0,92% 

11 0,66% 1,64% - 5,10% 3,50% 1,73% - 1,42% 0,18% 1,35% 

12 1,06% 2,36% - 7,72% 3,33% 1,50% - 1,29% -0,69% -0,79% 

13 0,97% 0,79% - 4,19% -0,42% 1,39% - 2,11% -0,86% 2,06% 

14 1,11% 1,11% - 3,77% 3,16% 2,35% - 3,28% -1,01% 0,85% 

15 1,91% 0,72% - 2,48% 1,74% 2,21% - 4,38% -1,03% 1,69% 

16 1,82% -1,47% - 1,52% 2,51% 1,56% - 1,44% -1,33% 2,71% 

17 2,28% 1,29% - 2,93% 3,17% 3,13% - 0,24% -0,92% 0,97% 

18 2,77% 2,78% - 1,85% 1,96% 3,08% - 0,51% -0,12% 0,80% 

19 3,32% 4,19% - 3,35% 3,65% 3,98% - 0,95% 1,32% 2,94% 

20 4,05% 4,11% - 2,72% 3,78% 3,09% - 0,75% 1,16% 4,44% 

21 2,63% 4,06% - 3,27% 3,52% 5,62% - 9,96% -0,18% 2,01% 

22 6,35% 4,06% - 15,46% 1,34% 10,78% - 4,29% 4,01% 1,38% 

23 3,33% 4,33% - 23,42% 2,24% 22,80% - 15,91% 5,58% 11,24% 

24 0,71% 3,70% - 7,32% 8,01% 24,84% - 16,52% 26,06% 12,29% 

Média 1,77% 2,46% - 5,67% 2,50% 4,18% - 3,07% 0,43% 1,76% 
 

Tabela 4.12 – Recuperação de potência nos módulos, caso a caso. 

 

 
Eficiência Após 7º Mês 

  Caso 1  Caso 2 Caso 3 

Módulos A B E G D C F H I J 

1 100,31% 99,58% - 91,65% 99,19% 99,01% - 97,95% 98,40% 100,87% 

2 100,81% 99,23% - 98,51% 100,77% 98,56% - 98,85% 97,77% 101,24% 

3 100,88% 98,83% - 99,40% 100,32% 98,04% - 99,54% 97,97% 100,69% 

4 100,30% 98,39% - 99,81% 97,51% 98,89% - 99,80% 97,13% 102,08% 

5 99,25% 98,55% - 99,78% 98,08% 98,18% - 99,60% 98,36% 102,16% 

6 101,00% 98,84% - 98,77% 97,91% 98,94% - 100,46% 97,76% 101,51% 

7 98,82% 98,54% - 99,37% 97,87% 97,53% - 101,51% 98,38% 99,76% 

8 99,31% 99,18% - 99,09% 98,28% 100,14% - 100,03% 98,52% 99,81% 

9 99,03% 99,80% - 98,61% 98,63% 98,34% - 99,63% 98,93% 99,04% 

10 99,00% 100,42% - 98,73% 98,92% 100,23% - 100,30% 99,06% 99,14% 

11 99,86% 100,75% - 98,62% 99,18% 100,04% - 99,36% 99,96% 98,54% 

12 99,01% 100,19% - 99,66% 98,50% 99,55% - 99,54% 98,98% 101,24% 

13 98,75% 100,67% - 98,94% 98,58% 99,40% - 100,03% 99,62% 100,33% 

14 99,01% 100,73% - 99,03% 98,87% 99,57% - 100,09% 99,23% 101,13% 

15 96,94% 100,77% - 98,03% 97,86% 99,29% - 99,37% 100,07% 100,58% 

16 97,30% 101,99% - 96,61% 98,24% 99,75% - 98,21% 101,22% 100,41% 

17 95,89% 98,55% - 98,46% 99,13% 100,30% - 99,26% 100,68% 101,00% 

18 98,32% 99,42% - 97,67% 96,19% 99,74% - 97,23% 100,63% 101,26% 

19 96,34% 98,71% - 98,85% 99,67% 98,47% - 96,47% 98,96% 99,99% 

20 94,17% 98,49% - 97,58% 99,04% 98,70% - 98,26% 98,99% 99,22% 
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21 96,45% 94,43% - 98,52% 98,49% 100,03% - 95,58% 100,55% 100,15% 

22 94,14% 97,56% - 98,65% 96,47% 99,81% - 99,31% 98,92% 99,77% 

23 66,47% 96,22% - 98,56% 94,78% 90,88% - 91,19% 98,01% 94,83% 

24 100,57% 98,01% - 97,56% 98,23% 83,02% - 78,50% 90,49% 90,50% 

Média 97,16% 99,08% - 98,35% 98,36% 98,18% - 97,92% 98,69% 99,80% 
 

Tabela 4.13 – Tabela de eficiências finais (após 7 Mês). 

 

Na tabela 4.12 verifica-se uma contínua recuperação no módulos mais danificados e 

uma menor recuperação face à 4ª medição, devido ao facto da maioria dos módulos já 

apresentar uma eficiência muito próxima dos 100% (tabela 4.13). Na tabela final de eficiência 

podemos observar que os resultados ao fim de 4 meses de regeneração são bastantes 

significativos, a média de eficiência nos módulos situa-se nos 98,44%, o que representa uma 

recuperação praticamente total da potência produzida. Comparando os diversos métodos 

podemos concluir que não existe uma clara diferença entre eles, havendo mesmo uma ligeira 

vantagem para o caso 3, onde não foi feita qualquer alteração.  

 

4.11- Resumo e Conclusões 

 

 

Neste estudo realizado num espaço temporal de sete meses, foi demostrada a clara 

capacidade de regeneração de módulos sob a influência de PID. O aterramento do pólo 

negativo, com o intuito de trabalhar apenas com tensões positivas face ao solo é por si só uma 

medida com resultados impressionantes.  

Em todas as strings analisadas neste teste foi aplicado no inversor um kit de 

aterramento físico fornecido pelo fabricante, operando assim apenas tensões positivas. Neste 

caso, as strings que antes funcionavam entre os -450 V e os +450V (tensão flutuante) 

passaram então a funcionar de 0+ até aos 900V.De modo a estudar a capacidade regenerativa 

e a sua velocidade, foram adoptados três casos. No caso 1 foram trocados os módulos que 

haviam funcionado com um potencial mais negativo (entre -450 V e 0 V) pelos módulos que 

estavam com maior potencial positivo face ao solo. O objectivo desta experiência era colocar 

os módulos mais degradados num maior potencial positivo e avaliar o impacto na sua 

velocidade de regeneração. 

No caso 2 foram trocados apenas três módulos, os mais degradados pelos menos 

degradados. Com esta experiência esperava-se avaliar o comportamento dos módulos muito 

degradados junto dos melhores, e o dos melhores colocados nas zonas mais afectadas.  

No caso 3 não foi feita qualquer troca de módulos. Este caso serviu essencialmente de 

comparação, com o intuito de avaliar as outras técnicas que visavam no fundo aumentar a 

velocidade de regeneração. 

Os resultados da regeneração surgem ao fim do primeiro mês após a mudança, 

globalmente obteve-se uma melhoria de 12%, passando de uma média de eficiência que 

rondava apenas os 84% para os 96%. Embora não tenha sido observado um padrão claro na 

degeneração nem na regeneração dos módulos, após o 1º mês de regeneração observa-se uma 

estabilização da eficiência dos mesmos. Avaliando os resultados caso a caso, podemos referir 

que no caso 1 (strings A,B,E e G) temos uma percentagem de regeneração média de 33% nos 

módulos (nº13 ao nº24) que passaram para um maior potencial, enquanto nos restantes 
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verificou-se um ganho de 3%. No caso 2 (fig. 4.28), os três módulos (nº18, nº22 e nº23) que 

foram colocados na parte mais positiva, obtiveram uma regeneração superior a 35%, no 

entanto, prejudicaram ligeiramente a evolução dos módulos vizinhos (posição nº4, nº5 e nº6) 

visto que, no final, eram a nível de eficiência dos que apresentavam piores resultados (tabela 

4.13). Quanto aos três (posição nº1,nº2 e nº3) que foram para o potencial mais próximo do 

zero, podemos verificar que tal como foi observado no caso 1 a redução na potência da 3ª 

medição para a 4ª medição existe mas é quase insignificante (tabela 4.6), no entanto, no final 

foram os que apresentaram maior eficiência. Curiosamente, após a 4ª medição (tabela 4.6) os 

módulos (nº19, nº20 e nº21) que se situavam entre os que foram trocados, apresentaram uma 

perda de potência, podendo-se apenas concluir-se que, neste caso, os módulos eficientes 

tiveram um impacto negativo na regeneração dos módulos vizinhos. 

 

Figura 4.28 – Caso 2, regeneração dos módulos trocados. 

 

 O caso 3 destacou-se dos outros casos, no sentido em que não foi registada qualquer 

degradação até às medições realizadas no 4º Mês. Ainda assim, tal nos outros casos, verificou-

se a forte dependência da tensão positiva aplicada e do estado de degradação inicial na 

regeneração. Verificou-se que os módulos na parte mais positiva tiveram ganhos de eficiência 

superiores aos módulos mais próximos do potencial zero que tiveram uma recuperação menor. 

Uma perspectiva geral da evolução face à 4ª medição e após as mudanças pode ser 

verificada na tabela 4.9. 

 

 

Figura 4.28 – Velocidade de regeneração entre medições e métodos. 

 

Ao considerar apenas o valor final das potências ou o rendimento final (7º Mês) conclui-

mos que em qualquer dos casos o rendimento final é elevado sendo a maior diferença de 4%. 

No entanto se considerarmos o estado inicial dos módulos testados concluímos que a 

velocidade de recuperação é superior para o caso 1, visto que o ganho foi maior em três dos 



 

Capítulo 4 : Estudo Regeneração 

 

65 

quatro casos. A colocação dos módulos que estavam com polaridade negativa, na parte mais 

positiva acelera ligeiramente o processo de recuperação dos mesmos.  

 

 

Figura 4.29 – Regeneração total após 7 meses. 

*não existem medições para o 7º Mês (E e F) 

 

Importante referir que para as strings E e F, os resultados apresentados são da 

regeneração após um mês (4ºMês), não existindo valores para a regeneração final. Embora o 

rendimento seja elevado, o facto de não se atingir valores ainda mais próximos dos 100% está 

relacionado com os módulos que, como apresentavam um estado adiantado de degradação 

recuperaram mais lentamente. 

 

 

 

Figura 4.30 – Eficiência Inicial, final e nominal. 

*não existem medições para o 7º Mês (E e F) 

 

 As restantes perdas estão ligadas a outros fenómenos como o stress causado pelo uso 

de tensões muito elevadas (a sua ligação ao PID será feita na conclusão final), designado por 

HVS (High Voltage Stress) e que se estima estar associado a uma degradação de cerca de 

0,23%/ano. Ainda existe outro fenómeno bem conhecido nos módulos designado por 

degradação induzida pela luz solar que afecta o rendimento do módulo imediatamente após 

100h de exposição solar (cerca de 2% de acordo com diversos fabricantes de módulos). 

Considerando estes factores, os resultados finais são muito satisfatórios tendo-se recuperado 

todos os módulos sujeitos ao teste. 
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Embora existam diferenças na velocidade de regeneração, o equilíbrio técnico e 

económico que é necessário considerar levou a adoptar o caso 3 para as restantes strings do 

parque. O ganho obtido particularmente no caso 1 não justifica por si só a troca física dos 

módulos, visto que a nível de eficiência final praticamente todo o rendimento foi recuperado.  

Nesta análise não foram detectados módulos irreversivelmente danificados. 
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Capítulo 5  

Reprodução do efeito degenerativo 

Como já foi descrito, a ocorrência do PID traduz-se numa perda de potência acentuada 

nos módulos solares. Neste capítulo será feita uma análise experimental dessa consequência, 

procurando obter informações acerca do potencial a que se inicia e da sua velocidade de 

degradação. Ao realizar estes testes pretende-se ajudar os projectistas a evitar potenciais 

perigosos para a eficiência do sistema. Os testes a realizar não representam perigo físico para 

os módulos já que o efeito é reversível. A estrutura experimental é composta por duas linhas 

de 16 módulos de silício policristalino que compõem uma única string. Serão realizados testes 

e monitorização de variáveis ao nível da string e módulos que a compõem individualmente, 

usando diferentes equipamentos para o efeito. Durante todo o período de análise é realizada 

a monitorização sistemática das condições atmosféricas e avaliado o seu impacto em alguns 

resultados. É testada a aplicação directa de potencial elevado face ao exterior em diferentes 

módulos, testando a capacidade de isolamento dos mesmos, analisando diferentes materiais, 

procurando qualificar diversos isolamentos quanto à sua resistência à condução eléctrica para 

fora do módulo. Também ao nível do módulo é testada a resistência ao PID de diferentes 

materiais, nomeadamente um encapsulante diferente e um isolante capazes de melhorar a 

“blindagem” do módulo.  

 

Figura 5.1 – Estrutura experimental para teste no exterior. 
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5.1 - Equipamento usado 

 

5.1.1 -  Traçador de curvas 

 

Para as medições efectuadas foi usado um “Spi Array I-V Curve Tracer 5000” da PVE 

apresentado na figura 5.2 (datasheet no anexo E). Este equipamento obtém valores para a 

corrente, tensão, e, consequentemente, calcula a potência e a curva I-V para valores STC 

(radiação solar de 1000W/m2 e 25ºC).   

 

Figura 5.2 – Spire Array I-V Curve Tracer 5000. 

 

 Para desenhar a curva para os valores STC o aparelho de medição usa uma célula de 

referência (figura 5.3) e uma sona de temperatura (figura 5.4). 

 

 

Figura 5.3 – Célula solar de referência. 

 

Tal como foi descrito a célula de referência é essencial para o traçador de curvas 

aproximar a curva aos valores STC.  
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Figura 5.4 – Sonda de temperatura (Temp. Ambiente). 

 

Importante referir que o equipamento calcula diversos valores relevantes para uma 

análise vasta e precisa. Apresenta valores para a corrente e tensão de curto-circuito, 

potência máxima, corrente e tensão para o ponto MPP, Fill Factor assim como o valor da 

resistência série e paralelo (shunt) do módulo. 

Devido à dimensão da string (32 módulos), a tensão máxima será aproximadamente 

1078,6 V, o que representa uma tensão demasiada elevada para o traçador que não permite 

tensões superiores a 500V. Considerando uma corrente estimada de 8A o sistema terá uma 

potência máxima de 8,6 KW, o que representa um sério obstáculo ao uso de diversos 

equipamentos. 

 

5.1.2 - Estação Meteorológica automática 

 

 

Figura 5.5 – Estação meteorológica automática. 
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Embora o equipamento usado para traçar curvas tenha informação meteorológica 

importante para avaliar a eficiência do módulo, tal é usado pelo aparelho apenas para 

aproximar para valores STC, não armazena continuamente. Para isso foi necessário recorrer à 

captação automática de dados.  

 

Figura 5.6 – Campbell Scientific CR200 Datalogger . 

 

A gravação de dados é feita por um datalogger da Campbell Scientific (datasheet no 

anexo E) que é parte integrante da estação. Através deste equipamento e usando uma ligação 

RS232 ou USB pode-se descarregar automaticamente e de forma simples, usando Software, 

toda a informação recolhida continuamente. As cartas que se podem observar na fig. 5.6, no 

canto inferior direito, recolhem informação dos sensores de temperatura, velocidade do 

vento e ainda radiação directa e difusa. 

 

5.1.3 - Transdutor de potência 

 

Dada à impossibilidade do traçador de curvas em recolher informação relativa à string 

completa (série de módulos) devido ao excesso de tensão, foi necessário o uso de um 

transdutor de potência capaz de realizar a conversão. A monitorização será feita através de 

um transdutor de potência CE-AD12B (datasheet no anexo E). Usando um adaptador RS232 foi 

possível a gravação de valores em tempo real de toda a string. Grava valores para a corrente 

e tensão, obtendo assim a potência total. 

 

 

Figura 5.7 – Transdutor de potência CE-AD12B 10A/1000V. 
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Usando a aplicação Matlab foi possível construir um programa que envia de 30 em 30 

segundos um comando ao transdutor. O valor das grandezas que recebe e armazena em tempo 

real, é organizada por hora, minutos e segundos. Assim foi possível ter um datalogger capaz 

de registar valores de 1,1kV.  

 

Figura 5.8 – Programa armazenamento dados Matlab. 

 

No entanto devido ao facto da string estar a funcionar com uma carga muito pequena 

(resistência interna do transdutor) não exige uma corrente que permita monitorizar a 

potência de um modo preciso. No entanto, considerando o PID e o seu impacto, o importante 

é a tensão na string, logo o interesse do trabalho fica salvaguardado. 

 

5.2 – Metodologia das medições 

 

Para este teste serão colocados 32 módulos ligados em série, que criarão um potencial 

de aproximadamente 1100 V. Neste caso devido à não existência de inversor ou de fonte de 

tensão DC, o potencial existente neste circuito será entre os 0V e os 1000V. Com o intuito de 

obrigar o circuito a operar com tensões negativas relativamente à terra, é realizada a 

montagem descrita abaixo na figura 5.9, que exemplifica a ligação. O módulo a operar no 

ponto mais positivo é ligado à terra juntamente com o caixilho dos módulos (por razões de 

segurança), assim, embora a diferença de potencial seja a mesma entre os pólos, em relação 

à terra teremos um potencial entre -1000 e 0. Esta condição é essencial para verificar a 

degradação. 

 

Figura 5.9 – Ligação exemplo 
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Os módulos são de silício policristalino, o seu encapsulante é de Eva e contêm fita de 

poli uretano como vedante. 

Após a montagem de todo o material foi efectuada uma primeira medição com o 

objectivo de ter um valor inicial da potência dos módulos para acompanhar a sua evolução.  

De notar que os módulos usados são considerados não aptos pelo departamento de 

qualidade para comercialização, tal facto não altera a viabilidade e precisão do trabalho pois 

todos os defeitos ou são visuais ou só afectam a eficiência do módulo a longo prazo. Os 

módulos usados têm uma potência máxima calculada a rondar os 180W. 

 

 

Figura 5.10 – Esquematização da posição relativa dos módulos na string de teste. 

 

Na fig. 5.10, é possível verificar a numeração dada aos módulos, que é muito 

importante para tirar conclusões, pois a tensão a que um módulo está sujeito em relação à 

terra depende da sua posição, seguindo a figura vemos que o sentido da corrente respeita a 

numeração dada, começa no módulo nº1 e acaba no nº32. Na figura 5.11 estão as três 

configurações possíveis para esta estrutura. Não havendo ligação à terra, a estrutura 

comporta-se como uma pilha, começando em 0 e somando as quedas de tensão dos módulos. 

No caso de haver um inversor, depende da sua configuração como é explicado no capítulo 2, 

no entanto, é comum não ter nenhum dos pólos aterrado, sendo assim é usada a tensão 

flutuante (vermelho), variando entre valores positivos e negativos. Esta opção permite que 

não se usem potenciais demasiado altos, repartindo entre o pólo negativo e o positivo.  

 

 

Figura 5.11 – Diferença de potencial em relação à terra conforme ligações. 

 

Por último temos a situação de teste, em que o pólo positivo é ligado à terra (azul), 

provocando um “arrastamento” do potencial para a parte negativa. É importante referir que 

apenas existe mudança de potencial em relação à terra, pois a queda de tensão ou o sentido 

da corrente não se pode alterar. 
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5.3 - Valores iniciais e metodologia de teste 

 

5.3.1 -  Valores Iniciais 

 

Aqui serão expostos os valores inicias com que foram realizados os testes. Como pode 

observar-se, todos os valores são normais embora se apresentem variações relativamente 

grandes devido ao facto dos módulos não terem todos a mesma potência. Tal facto é 

irrelevante pois o que se procura neste estudo, é avaliar a variação de potência nos mesmos. 

Os valores foram tirados para uma radiação solar entre os 900W/m2 e os 1000W/m2. 

 

 

Figura 5.12 – Potência máxima individual de cada módulo em W. 

 

Na figura 5.12, encontram-se as potências iniciais do teste, seguidamente será 

acompanhada a degradação progressiva dos módulos sujeitos a uma queda de tensão de 

1000V. 

 

 

Figura 5.13 – Corrente (A) e tensão (V) inicial de cada módulo (6 Jan). 

 

 

5.3.2 -  Metodologia de teste (análise ao nível de sistema) 

 

Numa primeira fase, será efectuada a montagem descrita na figura 5.9, a string terá 

uma queda de tensão aproximada de 1000V mas devido ao aterramento do pólo positivo, 

obtém-se um deslocamento da tensão para valores unicamente negativos em relação à terra. 

Importante referir que a fim de manter a tensão nos 1000V foram desligados os módulos nº 17 

e nº18, sendo que o módulo nº16 liga directamente ao módulo nº 19.  
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Figura 5.14 – Esquema ligação efectuada na primeira fase. 

 

Com este teste espera-se obter uma relação entre a velocidade de degradação da 

potência e a diferença de potencial negativa à terra. Cruzando valores com a estação 

meteorológica automática, com o datalogger e com o tracer poderemos igualmente associar 

factores meteorológicos associados à intensificação do fenómeno, tais como a temperatura e 

a humidade relativa. O índice de radiação é igualmente importante pois determina o período 

de funcionamento do módulo.  

 

5.3.3 -  Metodologia de teste (análise ao nível do módulo) 

 

Na segunda fase, o teste terá como objectivo abordar o problema ao nível do módulo, 

será então testada a resistência de isolamento de alguns módulos. O teste é denominado de 

Wet Leakage test e é mostrado na figura 5.15 (direita). Para isso são curto-circuitados os 

terminais do módulo e ligados a uma das pontas do medidor (figura 5.15 esquerda). O módulo 

encontra-se mergulhado dentro de um tanque de água. A outra ponta é colocada dentro de 

água. Para medir a resistência de isolamento é usado um mega ohmímetro que aplica uma 

tensão de 1000V aos seus terminais, medindo a resistência de isolamento através da corrente 

recebida. A resistência é calculada usando uma tabela de tempo, registando valores de 10 em 

10 segundos durante 120 segundos (2 minutos).  

 

Figura 5.15 – Mega ohmímetro (Extech Insulation Tester) e banheira de teste. 

 

No que diz respeito à norma para módulos fotovoltaicos (DIN EN 61646; DIN IEC 61215), 

no Wet leakage test o módulo é mergulhado em água e a sua resistência à passagem de 

corrente tem de ser no mínimo de 40 MΩ/m2.  

Seguidamente irão ser testados alguns módulos com diferentes características de modo 

a avaliar o seu comportamento e reacção ao fenómeno. A posição do módulo corresponde à 

posição T (teste) na figura 5.16.  
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Figura 5.16 – Esquema de teste para a segunda fase onde T representa o módulo a testar 

 

Com este teste, pretende-se testar a vulnerabilidade ao PID de diversos materiais que 

constituem o módulo, sendo que das diversas características abordadas na avaliação do 

encapsulante, backsheet e isolamentos do caixilho, podemos concluir que as mais influentes 

neste teste, serão as térmicas e eléctricas, nomeadamente a resistência à humidade e à 

passagem de corrente. 

 

5.4 - Dados Meteorológicos  

  

Nesta secção estão expostas as variáveis registadas pela estação meteorológica 

automática (fig. 5.5) e gravadas pelo datalogger Campbell Scientific CR200 (fig. 5.6). Com 

estes valores, embora não controláveis, pretende-se avaliar as condições a que os módulos 

estiveram expostos durante toda a fase de testes. Serão apresentados valores para a 

humidade relativa, temperatura ambiente e radiação solar.  

 

Figura 5.17 – Radiação solar para todo o período de testes 

 

A figura acima descreve a variação de radiação solar, é possível distinguir o dia da noite 

de acordo com os valores obtidos, como se pode observar no apontador acima. A média situa-

se perto dos 800 W/m2 durante o período de testes, o que representa uma radiação directa 

suficientemente elevada. Como descrito no capítulo 2, uma das características do silício 

prende-se com o facto da tensão ser pouco variável com a radiação solar, sendo mais 

vulnerável à temperatura do módulo. Seguidamente apresentam-se dados relativos à 

temperatura ambiente. 
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Figura 5.18 – Temperatura ambiente para todo o período de testes 

 

Do mesmo modo, para a temperatura é igualmente visível a variação entre o dia e a 

noite, tendo como ponto de referência o indicador podemos observar que a temperatura 

nunca ultrapassa os 18ºC, o que representa um valor abaixo do STC, de 20ºC. A temperatura 

ambiente à qual se registam perdas térmicas significativas nos módulos é de 25ºC conclui-se 

que tais perdas não serão consideradas. 

 

 

Figura 5.19 – relação entre a humidade relativa (%),temperatura ambiente e o ponto de orvalho por 
dias, para o caso 1 

 

Dada à impossibilidade da estação meteorológica registar valores para a humidade 

relativa, e a importância dessa variável, foi colocado junto à estrutura uma pen-drive 

datalogger Lascar EL-USB-2 capaz de a monitorizar. Na figura 5.19, está representado o 

gráfico obtido dessa aquisição de dados. Como se pode verificar, foi possível relacionar as 

três variáveis influentes (temperatura ambiente, humidade relativa e ponto orvalho), 

obtendo, para a temperatura valores ligeiramente mais elevados que a estação 

meteorológica. Em relação à humidade relativa pode verifica-se que durante a noite e ao 

amanhecer, devido ao orvalho matinal, obtêm-se valores muito elevados que rondam os 100% 

em alguns dias. Este facto potencia significativamente a ocorrência de PID, devido à 

condutividade criada no módulo e na superfície do vidro. É interessante o comportamento da 



 

Capitulo 5: Estudo Degenerativo 

 

77 

curva na parte final do gráfico da figura 5.19, atendendo à chuva e a períodos de céu muito 

nublado a humidade relativa manteve-se muito alta, não sendo dissipada pelo calor do dia, 

verifica-se então que a temperatura, nesse período, não passou os 12ºC. 

 

 

Figura 5.20 – tensão de funcionamento da string durante os testes em Volts 

 

Com o gráfico mostrado na fig.5.20, demonstra-se a linearidade da tensão obtida 

durante a fase de testes, para isso contribuiu o tempo de incidência solar constante e a baixa 

temperatura, notando-se apenas alguns “cortes” devido a medições efectuadas em circuito 

aberto. Com este comportamento constante da tensão, e dada a sua importância para o 

fenómeno, poderemos considerar todos os dias de teste como viáveis e as condições óptimas 

para teste em termos experimentais.  

 

5.5 - Resultados obtidos 

5.5.1 -  Caso 1  

 

No caso 1, tal como já foi descrito será avaliado o comportamento ao nível da string. 

Na figura 5.21, está representada a medição da potência máxima efectuada em três 

medições, tendo em conta a posição do módulo. O módulo colocado na posição nº1 (terminal 

negativo da string) está sujeito a um potencial à terra de cerca de -1000V, enquanto o 

módulo na posição oposta (nº32), que se encontra junto ao terminal positivo da string está 

aterrado (0V/ground). Os módulos na posição nº17 e nº18 foram retirados da string devido ao 

facto de ser ultrapassada a tensão pretendida de 1000V. 
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Figura 5.21 – Variação de potência máxima em W, face à posição dos módulos 

 

A linha no gráfico 5.21,representa o módulo na posição nº23. Está sujeito a um 

potencial inferior à terra de aproximadamente 300 V. Avaliando o gráfico e os resultados, 

podemos concluir que mesmo para valores de tensão negativas, acima dos -300 V a fuga de 

electrões não ocorre com a mesma intensidade. Tal é verificado pela quase intercepção das 

potências independentemente da medição correspondente. No entanto verifica-se que a 

partir da posição nº21/nº22 (-353,9 V / -319,4 V) a perda de potência é bastante reduzida. Na 

figura 5.22 observa-se à variação de tensão durante o período de testes, considerando, tal 

como nos outros casos, a posição relativa de cada módulo. Neste caso a intercepção ocorre na 

posição nº24, a um potencial 265V inferior ao da terra. 

 

Figura 5.22 – Variação da tensão, face à posição dos módulos 

 

 

Figura 5.23 – Perda de potência (%) face à posição do módulo em 2 dias 
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Na figura 5.23, estão representadas as perdas de potência. Verificam-se perdas 

acentuadas nos módulos até à posição nº22, sendo que, a partir daí as perdas são menores 

verificando-se inclusive melhorias de eficiência a partir do módulo nº27. Contrariamente, 

observa-se uma resistência ao PID nos módulos 3 e 4. Deve portanto efectuar-se uma análise 

geral, tendo em conta todas as medições efectuadas, sendo que pequenas excepções possam 

representar falhas na medição, ocorridas devido a uma possível falta de luminosidade no 

momento da medição, ou mesmo devido a um erro de medição. É importante referir que em 

campo, o fabricante do traçador atribui um erro de medição de cerca de 4%.  

 

 

Figura 5.24 – Perda de potência (%) face à posição do módulo em 6 dias 

 

Neste gráfico (5.24), são representados os valores da perda de potência face à última 

medição efectuada, seis dias depois. É visível o impacto da degradação face á posição dos 

módulos, observando-se um maior equilíbrio. Verifica-se novamente que a posição nº22, neste 

caso a -319V (superior em módulo devido ao arrastamento de potencial descrito no capítulo 2) 

marca uma mudança importante na magnitude de degradação, sendo que a partir desse ponto 

a degradação ronda os 1%.  

 

 

Figura 5.24 – Perda de potência (%) total, desde o início do teste 

 

Analisando a perda total de potência durante todo o período de teste, verifica-se, tal 

como pretendido, que o potencial negativo potencia fortemente a degradação do dos 

módulos. É pertinente referir que as condições em que decorreram os testes em termos de 
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humidade foram bastante severas, estando diversas vezes perto dos 100%, o que potencia 

ainda mais a incidência do PID. 

Avaliando o gráfico conclui-se que da posição nº27º até à nº32º, não houve qualquer 

degradação, registando-se uma pequena perda na posição nº30 de 0,3%, não considerando o 

impacto negativo que os módulos com degradação têm nos restantes, conclui-se, que 

potenciais de -200V à terra não são prejudiciais. Considerando que as perdas mais pequenas 

revelam igualmente alguma resistência ao PID, podemos afirmar que a grande mudança 

ocorre a partir do módulo nº22, que se encontra a -319V. Tendo em conta o uso de tensões 

flutuantes em parques fotovoltaicos, podemos afirmar que elevando a tensão acima dos 600V 

(-300V -> +300V), o risco de aparecimento de PID cresce significativamente, 

NOTA: Os valores retirados através do tracer e que serviram de base para a construção de 

todos os gráficos podem ser consultados no anexo B. 

 

5.5.2 -  Caso 2 

 

Neste caso 2, o estudo é fixado ao nível do módulo. Analisado o papel dos isoladores na 

blindagem do módulo, é esperado obter uma menor degradação usando materiais com 

melhores características eléctricas. Inicialmente será realizado o estudo descrito atrás como 

wet leakage test (fig 5.15). Será feita uma relação entre a qualidade dos isolamentos (seja 

entre o módulo e o vidro, como do próprio encapsulante) e a velocidade de degradação.  

 

 

Tempo (seg) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Norma 130 140 150 160 170 180 

A 
Poliamida 1º 391 690 1197 1397 1067 1747 1979 2000 2000 2000 2000 2000 2000             

Poliamida 2º 102 362 913 1879 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

   
                   

B 
EVA 2 1º 165 347 549 716 858 1000 1127 1185 1241 1378 1457 1551 1652             

EVA 2 2º 147 416 637 824 1011 1085 1370 1500 1639 1760 1870 1901 1927 1996 2000 2000 2000 2000 2000 

   
                   

C 
EVA 1 1º 191 318 396 449 488 518 544 563 580 594 607 617 627             

EVA 1 2º 159 351 449 502 545 574 596 615 630 639 652 658 667 672 680 681 686 662 682 

 

Tabela 5.1 – Resultados wet leakage test. 

 

Foram escolhidos três módulos, identificados como A,B e C. Em todos é usada espuma 

de poliuretano como isolador dos cantos, uma caixa de junção diferente e variando apenas o 

tipo de encapsulante. Este teste foi realizado de acordo com a norma IEC 61215, que implica 

a permanência do módulo submerso durante 2 min (120 segundos), os resultados são 

apresentados em Mega Ohm. Foram feitos 2 ensaios em cada um dos materiais de modo a 

provocar a saturação de cargas livres e tornar o teste ainda mais fiável. O mega ohmímetro 

usado tinha como limite 2000 MΩ, por isso os valores máximos são assinalados a vermelho. 

Embora esta limitação do aparelho não permita quantificar o valor máximo real de isolamento 

do módulo A, 2000 MΩ representa 50 vezes a norma mínima para aceitação do mesmo. 
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Figura 5.26 – Gráfico resultados wet leakage test 

 

Como se pode verificar é notória a vantagem ao nível do isolamento do módulo A, 

seguindo-se o B e por último, com resultados menos impressionantes o C. Importante referir 

que o C embora muito inferior aos restantes, ainda apresenta uma capacidade de isolamento 

superior a 10 vezes a norma. Todos os módulos anteriormente testados correspondem ao 

módulo tipo C, no entanto será avaliado novamente de modo a obter uma relação com a 

degradação tendo em conta o melhoramento do isolamento. 

 

 

Figura 5.27 – fita isoladora (Tape) versus Espuma isoladora (Foam In Place) 

 

O gráfico presente na figura 5.27 mostra a ligeira importância da aplicação de 
poliuretano em forma de espuma. No entanto, estes resultados dizem apenas respeito a um 
intervalo de tempo de 5 min, não traduzem o efeito da variação de temperatura descrita no 
ponto 3.5.2.4. A longo prazo, as vantagens são bem mais significativas. Neste aspecto a curta 
diferença deve-se ao facto da área de contacto onde a espuma é colocada representar uma 
fracção ínfima comparando com o resto do módulo. 
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Figura 5.27 – Estrutura teste para o caso 2, com os três módulos em teste. 

 

Na fig. 5.16, está presente o esquema representativa da posição dos módulos em teste, 
no entanto, como foram realizados testes a 3 módulos, foi montada uma segunda estrutura ao 
lado da posição T, descrita nessa mesma figura. Essa estrutura, embora mais pequena, é 
semelhante à inicialmente montada, com a mesma inclinação como é possível verificar na fig. 
5.27. Este teste teve como objectivo comparar a degradação com a obtida anteriormente, 
esperando-se obter uma degradação retardada devido à existência de um melhor isolamento. 
Os módulos A, B e C encontram-se em paralelo, estando assim ao mesmo potencial face à 
terra. 

A (poliamida) 

Dias Inicial 1 2 8 

Potência 
(W) 

178,860 177,140 175,400 171,570 

 Perda (W) 0 1,720 1,740 3,830 

 Perda (%) 0,00% 0,96% 0,97% 2,1% 
 

B (eva2) 

Dias Inicial 1 2 8 

Potência 
(W) 

178,140 176,020 173,900 169,700 

 Perda (W) 0 2,120 2,120 4,200 

 Perda (%) 0,00% 1,19% 1,19% 2,4% 
 

C (eva1) 

Dias Inicial 1 2 8 

Potência 
(W) 

184,170 181,100 177,900 171,570 

 Perda (W) 0 3,070 3,200 6,330 

 Perda (%) 0,00% 1,67% 1,74% 3,4% 
 

Tabela 5.2 – Resultados experimentais dos 3 módulos. 
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Na tabela 5.2, estão representados os resultados das medições. Para cada dia, é 
apresentada a potência medida, sendo que, as perdas dizem respeito à comparação face à 
última medição. Observa-se, tal como era esperado, uma degradação dependente da 
qualidade de isolamento. 

 

 

Figura 5.28 – Resultados obtidos durante 8 dias de estudo. 

 

 

 

Figura 5.29 – Estudo comparativo tendo em conta a degeneração por dias e por módulos. 

 

 Na figura 5.29, é representada a degradação dos diferentes módulos, estando 
representado para cada um dos dias, a degradação total acumulada desde o início das 
medições. Como pode observar-se, a degradação dos três módulos em teste é igualmente 
comparada ao módulo que estava colocado na posição T, estudado na alínea 5.5.1. Embora o 
intervalo de tempo e o potencial à terra sejam os mesmos para os 4 casos, no caso do módulo 
D, os resultados foram obtidos em dias diferentes, logo esteve inevitavelmente sujeito a 
condições climatéricas diferentes.  
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5.6 - Resumo/Conclusões 

 

Neste capítulo reproduziu-se a degradação induzida pelas elevadas diferenças de 
potencial à terra. Foi montada uma estrutura de 32 módulos de silício policristalino capazes 
de gerar as tensões necessárias à realização deste estudo. Recorrendo a vários equipamentos 
foram monitorizadas diversas variáveis de interesse, tais como, a humidade relativa, a 
temperatura ambiente, a radiação solar directa e a tensão do sistema.  

Foi abordado o problema em dois níveis distintos. Ao nível do sistema (caso 1), foi 
procurado encontrar uma relação entre o uso de tensões inferiores à terra e a degradação 
progressiva nos módulos. Para isso, foi aterrado o pólo positivo da string, deslocando assim o 
referencial do potencial para valores negativos. O pólo positivo, estando aterrado, encontra-
se a 0V e o pólo negativo a aproximadamente -1000V. 

Analisando módulo a módulo procurou-se relacionar o valor da tensão com a 
degradação registada. Na figura 5.30, é apresentado um gráfico mostrando essa relação. 
Observa-se a degradação nos módulos sujeitos a um potencial inferior a -250V (posição nº26).  

No entanto, não é visível qualquer padrão, sendo que a degradação não apresenta um 
comportamento linear. Para os módulos onde foi verificada perda de potência (posição nº1 à 
nº26) a perda varia entre 0,4% e 4,6% para a medição realizada ao fim de 2 dias. Em relação à 
última medição os valores oscilam entre 1% e 8,2%. Verifica-se apenas, que a maioria dos 
módulos que registaram uma degradação maior, estão contidos nas primeiras 9 posições 
correspondentes ao maior potencial em módulo ao solo. 

 

 

Figura 5.30 – Perdas módulo a módulo para as diferentes medições. 

 

O caso 2 tinha como objectivo estabelecer uma linearidade entre a resistência de 
isolamento e a degradação, para um mesmo potencial. Para isso, foram realizados testes à 
resistência de diversos módulos tendo sido selecionados dois de elevada qualidade e um 
dentro da média existente no mercado, para efeitos comparativos. Os três módulos são 
compostos por diferentes encapsulantes, no A usou-se poliamida, uma resina termoplástica 
com óptimas propriedades isolantes. No B e C foram usados 2 tipos diferentes de EVA. Em 
todos os módulos foi aplicada espuma de poliuretano como vedante do caixilho e uma caixa 
de junção diferente da usada para o caso 1. Os três módulos foram colocados em paralelo, 
garantindo-se assim, a mesma diferença de potencial à terra. Os resultados foram ainda 
comparados com um quarto módulo, pertencente ao teste realizado no caso 1. Esse módulo, 
idêntico ao C (excepto na caixa junção),estava colocado na mesma posição e foi estudado 
para a mesma tensão e intervalo de tempo, no entanto, as condições climatéricas são 
inevitavelmente diferentes.  
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Figura 5.31 – Relação entre a degradação e a resistência de isolamento.  

 

Na figura 5.31, observa-se a relação inversa entre a resistência de isolamento e a 
degradação do módulo, sendo que quanto maior a resistência à condução de corrente para 
fora do módulo, menor é a corrente de fuga que o atravessa, diminuindo assim a degradação 
de potência.   

 

Módulo R. isolamento 

Diferença (isolamento) em 
relação: 

Diferença em relação à degradação 
final (%) 

A B C D A B C D 

A 2000MΩ - 17,5% 68,7% 68,7% - -16,24% -67,86% -84,01% 

B 1652MΩ -17,5% - 62,0% 62,0% 16,24% - -44,40% -58,30% 

C 627MΩ -68,7% -62,0% - * 67,86% 44,40% - -15,38% 

D 627MΩ -68,7% -62,0% * - 84,01% 58,30% 15,38% - 
 

Tabela 5.3 –  Relação entre a diferença de resistência e a diferença na degradação. 

*diferenças na caixa de junção e nas condições climatéricas 

 

Com a tabela 5.3, pretendeu-se estudar a possibilidade de existência de uma proporção 
entre a melhoria de isolamento e resistência ao PID, ou seja, à degradação. Verifica-se que 
existe uma linearidade entre os dois parâmetros, sendo inversamente proporcionais. 

 

Figura 5.32 – Temperatura, humidade relativa e ponto orvalho para o caso 2. 

Analisando o gráfico contido na figura 5.32, observa-se a existência de períodos de 

chuva nos dias 5 e 6, tal facto levará a uma maior acumulação de água à superfície dos 
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módulos, aumentando a sua degradação durante esse período devido ao aumento de 

condutividade entre os materiais que constituem o módulo. No entanto só seria possível tirar 

conclusões quantitativas acerca da sua influência, caso houvesse uma medição imediatamente 

antes e depois. 

 Tendo em conta o curto espaço de tempo em que foi realizado este estudo não é de 

todo possível fazer uma escolha, considerando o impacto económico da implementação de 

cada um dos casos estudados. O encapsulante C representa 4.8% do custo total de um 

módulo, sendo que o B levaria a um acréscimo de 0,3% e o C de 1.7%. Seria necessário um 

estudo a longo prazo, no sentido de avaliar os ganhos em eficiência no módulo e contrapô-los 

com as perdas no investimento do mesmo. 
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AVISO 

 
 

 

As tensões DC necessárias à realização deste trabalho representam um sério risco à 

saúde, devido à diferença de potencial existente nos condutores, podendo resultar em 

correntes muito elevadas em caso de contacto. Todos os cuidados foram tomados para que as 

medições fossem realizadas em total segurança. 

 Todas as medições efectuadas no capítulo 4 foram realizadas com o quadro eléctrico 

desligado, sem carga, não havendo qualquer risco de ocorrência de arco eléctrico. 

No capítulo 5 as medições realizadas em carga foram feitas com a utilização de luvas 

dieléctricas CATU CG-20 Classe 2, 17KV de acordo com a norma IEC 60903 / EN 60903 e 

sempre com a presença de mais uma pessoa. Para além disso, todos os caixilhos dos módulos 

foram devidamente ligados a uma terra de protecção para evitar o risco de choque eléctrico 

em caso de contacto acidental. 
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Capítulo 6  

Conclusões 

6.1 - Conclusão 

 

Ao longo de todo o trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação, foram estudadas 

e analisadas soluções para todo o processo, desde a fabricação de células fotovoltaicas 

passando pela constituição do módulo e da configuração do sistema onde se insere.  

Tendo em conta todos os parâmetros que suportam o PID temos que concluir que 

existem quatro factores chave que devem ser tomados em consideração. Em primeiro lugar a 

natural susceptibilidade da célula e do material que a compõe, ao próprio PID. Ao nível do 

módulo, a estrutura deve ser pensada a fim de isolar a passagem de corrente pelo caixilho. 

Terceiro, a polaridade do sistema está intimamente ligado ao fenómeno do PID. Sendo que o 

quarto está relacionado com as condições exteriores, que acentuam fortemente as correntes 

de fuga, nomeadamente a humidade relativa e a temperatura. Tendo em conta estes factores 

concluímos que, essencialmente, a origem do PID está na célula, mas pode, no entanto, ser 

reduzida a todos os níveis (célula, módulo, sistema). Embora a nível do sistema se possa 

evitar os potenciais negativos, no caso, de se tratar de células p-type ou de filme fino, é 

sabido que tensões demasiado altas em relação à terra podem provocar degradação na forma 

de electro corrosão, levantando assim o problema descrito em 6.3.1. 

Os testes executados em módulos policristalinos mostram uma relação entre a 

degradação e os potenciais negativos face à terra, nomeadamente abaixo dos -300V. Deve 

evitar-se, considerando a tecnologia existente actualmente, a operação das strings acima dos 

600V (tensão flutuante).  

Embora a origem do problema seja na célula, foi mostrado que, ao nível do isolamento 

do módulo, ainda existe muita margem de evolução. Ao nível do encapsulante foram 

realizados testes com reduções significativas, sendo que, a implementação de um novo 

encapsulante não é complexa, sendo facilmente adaptável às linhas actuais. A grande maioria 

dos polímeros é aplicada através de laminação em vácuo, sendo apenas necessária uma 

calibração diferente do laminador. Comparando o melhor módulo do estudo, com o pior, em 

termos de resistência de isolamento, existe um acréscimo de 1,7% no custo da matéria-prima. 

Embora tenha-se encontrado uma relação inversa entre o isolamento e a degradação, seria 

necessário um estudo de eficiência a longo prazo no sentido de avaliar as vantagens e 

desvantagens dessa nova aplicação. 
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No caso da regeneração, considerando os testes apresentados, pode concluir-se, que 

como medida a curto prazo, o aterramento é uma opção viável, tanto economicamente como 

tecnicamente. Unicamente para inversores com separação galvânica, isto é, isolados da rede 

através de um transformador. Caso não sejam isolados a solução prende-se na limitação 

electrónica da tensão no inversor aos 600V, ou, na solução apresentada neste trabalho, 

denominada de PV offset box, no entanto, é limitada e economicamente impeditiva para 

parques com alguma dimensão.  

As opções consideradas no sentido de aumentar a velocidade de regeneração, não são 

aconselhadas visto que, a troca física de módulos num parque de grande dimensão é 

demasiado morosa, não apresentando vantagens significativas.  

De salientar, a pouca aposta na correcção deste fenómeno por parte de toda a indústria 

envolvida. De facto, não existe um esforço conjunto para a sua resolução. Foi verificada 

inclusive alguma displicência por parte dos fabricantes de células, módulos e inversores que, 

ignorando o fenómeno, continuam a apostar em elevar as respectivas eficiências dos seus 

produtos. Esse aumento de eficiência traduz-se num aumento das tensões de funcionamento e 

consequentemente do PID. A despreocupação deve-se sobretudo à falta de informação e de 

exemplos práticos onde o fenómeno já tenha ocorrido. Actualmente, são muito poucos os 

parques com tensões acima dos 600V (por string), sendo considerado este valor já muito 

elevado. 

A ocorrência de PID num parque de elevada dimensão, representa um sério risco. A 

activação de garantias associadas aos módulos e consequente troca dos mesmos, pode, em 

alguns casos levar a um esforço financeiro incomportável, resultando na falência da empresa.  

 

6.2 - Trabalhos futuros 

 

6.2.1 - Excesso de tensão 

 

Como foi observado neste trabalho, o PID é evitado ao nível do sistema aterrando um 

dos pólos do circuito, ou seja usando unicamente potencial positivo ou negativo dependendo 

do tipo de módulo. Esse facto faz com que exista um excesso de tensão face ao solo no último 

módulo da string. Com o evoluir dos módulos e da sua eficiência, tal como dos inversores, que 

cada vez suportam maiores tensões (neste momento a SMA já se encontra acima de 1000V), 

acompanhado também o gradual aumento da dimensão dos parques fotovoltaicos, será útil 

compreender o que o excesso de potencial face ao solo poderá causar nos módulos. Evitando 

a tensão flutuante será pertinente compreender e identificar o limite técnico das células e 

dos módulos para a tensão a aplicar. De momento a caixa de junção, que é o elemento de 

ligação dos módulos não suporta mais do que 1000V e 10A, no entanto isso não representa um 

obstáculo à expansão pois não será de todo complicado aumentar essa capacidade recorrendo 

a melhores isolantes. No entanto ao nível da célula seria de extrema importância para o 

desenvolvimento da indústria fotovoltaica entender os limites técnicos e as consequências do 

desgaste electroquímico a curto e a longo prazo. 
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6.2.2 -  Estudo PID (aprofundamento) 

 

Com o objectivo de obter um estudo de elevada precisão e fiabilidade o estudo do PID 

deverá ser mais extenso e profundo, englobando uma grande variedade de materiais e sujeito 

a inúmeras condições. Devido ao elevado número de variáveis de impacto, o estudo do PID é 

um estudo relativamente complexo. Um dos trabalhos a propor será o seu estudo em 

laboratório, num ambiente mais sofisticado, onde fosse possível controlar variáveis 

normalmente não controláveis no exterior e não havendo dependência da incidência solar. O 

uso de uma câmara climática com temperatura e humidade controlável possibilitaria 

averiguar o impacto individual de cada um dos factores, assim como a capacidade 

termodinâmica do mesmo, complementado com um simulador de incidência solar que pudesse 

simular a radiação de 1000W/m2 de um modo constante. Uma fonte de tensão controlada com 

possibilidade de produzir 1000V e 10A para efectuar testes individuais a diferentes tipos de 

módulos, com uma amostra variada, englobando diversos encapsulantes, backsheets, 

isoladores e ainda caixas de junção. Diferentes tecnologias de módulos poderiam igualmente 

ser testados. O estudo seria complementado com imagens termográficas e de 

electroluminescência de modo a perceber melhor a reação elétrica no interior das células. 

Tal estudo teria uma pertinência considerável na melhoria da qualidade e na prevenção 

do PID. É importante referir que as medidas para a sua prevenção estão fortemente ligadas à 

durabilidade do módulo, sendo assim, ao combater o PID contribui-se igualmente para 

aumentar o tempo de vida e reduzir as perdas de eficiência a longo prazo, tornando esta 

tecnologia mais viável e competitiva. A nível dos seus produtos algumas empresas de módulos 

realizam já alguns dos testes propostos para garantir a qualidade do seu produto, no entanto 

insuficientes para entender e evitar na generalidade o fenómeno. 
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ANEXO A 

Dados Meteorológicos (Capítulo 4) 
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Figura A – Variação de radiação solar para os meses de análise 
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Figura B – Temperatura e Humidade para o periodo de estudo 
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ANEXO B 

Valores obtidos pelo traçador (cap. 5) 

      TENSÃO À 
TERRA 

      
Leitura Tracer Inicial 

 
MPPT 

 
Tensão (V) Corrente (A) Potência Max(W) Vpm Ipm -1000 

1 34,11 6,83 175,52 26,67 6,58 -965,89 

2 33,8 6,18 173,68 26,35 6,59 -932,09 

3 33,25 4,73 159,13 25,9 6,14 -898,84 

4 33,22 3,87 159,31 25,82 6,17 -865,62 

5 33,73 6,43 162,33 26,4 6,15 -831,89 

6 34,4 7,37 169,75 27,06 6,27 -797,49 

7 34,53 7,98 171,12 27,25 6,28 -762,96 

8 33,77 5,87 167,24 26,51 6,31 -729,19 

9 33,57 5,76 165,67 26,27 6,31 -695,62 

10 34,25 6,59 173 26,97 6,41 -661,37 

11 34,07 6,31 170,59 26,8 6,31 -627,3 

12 34,32 5,72 173,45 26,93 6,44 -592,98 

13 33,81 5,97 168,5 26,47 6,37 -559,17 

14 33,73 5,87 165,79 26,52 6,25 -525,44 

15 33,92 5,6 167,85 26,72 6,28 -491,52 

16 34,36 6,73 175,92 27,32 6,44 -457,16 

19 34,43 6,45 183,07 27,53 6,65 -422,73 

20 34,4 5,02 183,29 27,5 6,67 -388,33 

21 34,43 6,15 179,17 27,58 6,5 -353,9 

22 34,49 6,59 180 27,58 6,62 -319,41 

23 33,75 5,72 172,58 26,73 6,46 -285,66 

24 34,62 6,23 181 27,86 6,71 -251,04 

25 33,69 6,23 173 26,65 6,56 -217,35 

26 33,84 4,91 173 27,03 6,55 -183,51 

27 34,22 5,18 169,93 27,26 6,23 -149,29 

28 34,36 5,1 172,2 27,62 6,23 -114,93 

29 33,8 6,18 173,68 26,35 6,59 -81,13 

30 34,53 7,98 171,12 27,25 6,28 -46,6 

31 34,11 6,83 175,52 26,67 6,58 -12,49 

32 33,6 5,49 168,21 26,71 6,3 21,11 

       
TOTAL 1021,11 181,87 5154,62 806,28 192,23 

 
Média  34,037 6,062 171,821 26,876 6,408 

  

Tabela A – Resultados para medição inicial. 
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        TENSÃO À 
TERRA 

        
Leitura Tracer 2 dias 

 
MPPT Perda 6 jan ->9 

 
Tensão (V) Corrente (A) Potência Max(W) Vpm Ipm Pmax Tensão -1000 

1 34,36 2,29 168,46 26,71 6,31 -4,0% 0,1% -965,64 

2 34,03 -0,12 165,76 26,23 6,32 -4,6% -0,5% -931,61 

3 33,45 0,84 158,01 25,6 6,17 -0,7% -1,2% -898,16 

4 33,53 -3,17 158,61 25,77 6,15 -0,4% -0,2% -864,63 

5 33,69 -0,4 159,38 25,98 6,13 -1,8% -1,6% -830,94 

6 34,23 -0,82 165,68 26,47 6,26 -2,4% -2,2% -796,71 

7 34,21 1,88 166,04 26,44 6,28 -3,0% -3,0% -762,5 

8 34,06 1,68 165,03 26,31 6,27 -1,3% -0,8% -728,44 

9 33,81 1,98 162 25,94 6,25 -2,2% -1,3% -694,63 

10 34,59 4,42 170,43 26,79 6,36 -1,5% -0,7% -660,04 

11 34,27 3,1 165,97 26,32 6,3 -2,7% -1,8% -625,77 

12 34,52 5,23 169,45 26,62 6,36 -2,3% -1,2% -591,25 

13 34,02 1,44 162,7 26,21 6,21 -3,4% -1,0% -557,23 

14 34,14 3,3 162,59 26,31 6,18 -1,9% -0,8% -523,09 

15 34,28 3,18 164,31 26,6 6,18 -2,1% -0,4% -488,81 

16 35,04 4,14 169,65 27,41 6,19 -3,6% 0,3% -453,77 

19 35,57 3,15 179,18 27,95 6,41 -2,1% 1,5% -418,2 

20 35,55 5,06 179,3 27,91 6,43 -2,2% 1,5% -382,65 

21 35,65 5,78 177,34 28,29 6,27 -1,0% 2,6% -347 

22 35,56 5,33 179,18 27,92 6,42 -0,5% 1,2% -311,44 

23 34,89 4,03 170,11 27,16 6,26 -1,4% 1,6% -276,55 

24 35,69 4,85 180,17 28,06 6,42 -0,5% 0,7% -240,86 

25 34,8 0,78 169,57 27,15 6,24 -2,0% 1,9% -206,06 

26 34,97 3,94 170,82 27,32 6,25 -1,3% 1,1% -171,09 

27 35,29 2,57 173,64 27,56 6,3 2,2% 1,1% -135,8 

28 35,35 3,28 176,04 27,82 6,33 2,2% 0,7% -100,45 

29 35,1 6,72 180,34 27,74 6,5 3,8% 5,3% -65,35 

30 34,54 2,68 172,98 27,29 6,34 1,1% 0,1% -30,81 

31 35,15 5,73 180,94 27,93 6,48 3,1% 4,7% 4,34 

32 34,48 4,09 173,07 27,17 6,37 2,9% 1,7% 38,82 

         
TOTAL 1038,82 86,96 5096,75 808,98 188,94 

   
Média  34,63 2,90 169,89 26,97 6,30 

    

Tabela B – Resultados após 2 dias de estudo. 
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          TENSÃO À 
TERRA 

          
Leitura Tracer 8 dias 

 
MPPT Perda inicial -> 2 Perda 2->8 

 
Tensão 

(V) 
Corrente 

(A) Potência Max(W) 
Vpm Ipm Pmax Tensão Pmax Tensão -1000 

1 33,59 0,68 162,28 25,78 6,3 -3,7% -3,5% -7,5% -3,3% -966,41 

2 33,2 2,78 159,36 25,28 6,3 -3,9% -3,6% -8,2% -4,1% -933,21 

3 33,63 -0,5 151,76 24,76 6,13 -4,0% -3,3% -4,6% -4,4% -899,58 

4 32,53 0,39 154,13 24,89 6,19 -2,8% -3,4% -3,3% -3,6% -867,05 

5 32,83 1,87 154,94 25,08 6,18 -2,8% -3,5% -4,6% -5,0% -834,22 

6 33,3 2,05 160,5 25,47 6,3 -3,1% -3,8% -5,4% -5,9% -800,92 

7 33,26 0,67 160,46 25,43 6,31 -3,4% -3,8% -6,2% -6,7% -767,66 

8 32,81 0,15 156 25,09 6,22 -5,5% -4,6% -6,7% -5,4% -734,85 

9 32,57 1,95 152,79 24,68 6,19 -5,7% -4,9% -7,8% -6,1% -702,28 

10 33,91 4,56 164,13 26,24 6,25 -3,7% -2,1% -5,1% -2,7% -668,37 

11 33,63 1,44 160,97 25,77 6,25 -3,0% -2,1% -5,6% -3,8% -634,74 

12 33,77 2,42 165,64 25,86 6,41 -2,2% -2,9% -4,5% -4,0% -600,97 

13 33,22 1,05 158,48 25,42 6,23 -2,6% -3,0% -5,9% -4,0% -567,75 

14 33,07 0,81 157,24 25,27 6,22 -3,3% -4,0% -5,2% -4,7% -534,68 

15 33,2 0,23 158,84 25,51 6,23 -3,3% -4,1% -5,4% -4,5% -501,48 

16 33,69 1 161,55 26,01 6,21 -4,8% -5,1% -8,2% -4,8% -467,79 

19 34,52 2,25 172,54 26,9 6,41 -3,7% -3,8% -5,8% -2,3% -433,27 

20 34,41 4,05 173,01 26,69 6,48 -3,5% -4,4% -5,6% -2,9% -398,86 

21 34,96 5,05 173,86 27,81 6,25 -2,0% -1,7% -3,0% 0,8% -363,9 

22 35,06 4,96 176,69 27,5 6,42 -1,4% -1,5% -1,8% -0,3% -328,84 

23 34,38 6,31 168,9 26,77 6,31 -0,7% -1,4% -2,1% 0,1% -294,46 

24 35,23 3,94 179,17 27,75 6,46 -0,6% -1,1% -1,0% -0,4% -259,23 

25 34,37 1,74 168,69 26,9 6,27 -0,5% -0,9% -2,5% 0,9% -224,86 

26 34,57 4,22 169,42 27,07 6,26 -0,8% -0,9% -2,1% 0,1% -190,29 

27 34,87 4,42 172,01 27,33 6,29 -0,9% -0,8% 1,2% 0,3% -155,42 

28 35 3,28 175,48 27,62 6,35 -0,3% -0,7% 1,9% 0,0% -120,42 

29 35,02 5,92 177,81 27,46 6,48 -1,4% -1,0% 2,4% 4,2% -85,4 

30 34,46 3,39 170,53 26,98 6,32 -1,4% -1,1% -0,3% -1,0% -50,94 

31 35,08 4,88 179,82 27,63 6,51 -0,6% -1,1% 2,4% 3,6% -15,86 

32 34,5 5,93 172,6 27 6,39 -0,3% -0,6% 2,6% 1,1% 18,64 

           
TOTAL 1018,64 81,89 4969,6 787,95 189,12 

     
Média  33,95 2,73 165,65 26,27 6,30 

     

           Tabela C – Resultados após 8 dias de estudo. 
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ANEXO C 

 

Resultados recolhidos pelos inversores 
no SmartPark 

 

 

Figura A – Somatório de potência produzida pelos módulos dotados de vidros com 
diferentes tratamentos. 
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ANEXO D 

Características dos módulos poli 
cristalinos que compõem as strings 
analisadas: 

 

Tabela B – Características String A. 

 

 

 

String A 

 

 
 
 

     Módulos POTÊNCIA REAL GAMA (PMAX) BETA (VOC) ALFA (ISC) ISC VOC 

1 231,89 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,35 A 37,40 V 

2 232,08 W -1,04 W -121,18 mV 6,38 mA 8,39 A 37,40 V 

3 232,32 W -1,05 W -121,18 mV 6,35 mA 8,35 A 37,40 V 

4 232,22 W -1,04 W -121,50 mV 6,37 mA 8,38 A 37,50 V 

5 231,54 W -1,04 W -120,85 mV 6,37 mA 8,38 A 37,30 V 

6 231,02 W -1,04 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 

7 232,44 W -1,05 W -121,18 mV 6,38 mA 8,40 A 37,40 V 

8 229,52 W -1,03 W -120,85 mV 6,37 mA 8,38 A 37,30 V 

9 232,05 W -1,04 W -121,18 mV 6,37 mA 8,38 A 37,40 V 

10 230,67 W -1,04 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 

11 230,23 W -1,04 W -121,18 mV 6,36 mA 8,37 A 37,40 V 

12 231,59 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,35 A 37,40 V 

13 231,99 W -1,04 W -120,85 mV 6,37 mA 8,38 A 37,30 V 

14 230,11 W -1,04 W -120,85 mV 6,38 mA 8,39 A 37,30 V 

15 230,98 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,36 A 37,40 V 

16 232,03 W -1,04 W -121,18 mV 6,38 mA 8,40 A 37,40 V 

17 232,10 W -1,04 W -121,18 mV 6,38 mA 8,39 A 37,40 V 

18 231,22 W -1,04 W -120,85 mV 6,37 mA 8,38 A 37,30 V 

19 231,45 W -1,04 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 

20 231,74 W -1,04 W -121,18 mV 6,40 mA 8,42 A 37,40 V 

21 229,78 W -1,03 W -121,18 mV 6,38 mA 8,39 A 37,40 V 

22 231,82 W -1,04 W -121,18 mV 6,38 mA 8,40 A 37,40 V 

23 230,30 W -1,04 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 

24 231,49 W -1,04 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 
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String B 

              

Módulos POTÊNCIA REAL GAMA (PMAX) BETA (VOC) ALFA (ISC) ISC VOC 

1 231,19 W -1,04 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 

2 228,98 W -1,03 W -120,53 mV 6,43 mA 8,46 A 37,20 V 

3 230,53 W -1,04 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 

4 231,89 W -1,04 W -121,18 mV 6,36 mA 8,37 A 37,40 V 

5 231,71 W -1,04 W -121,18 mV 6,37 mA 8,38 A 37,40 V 

6 230,82 W -1,04 W -120,85 mV 6,38 mA 8,39 A 37,30 V 

7 231,21 W -1,04 W -121,18 mV 6,38 mA 8,39 A 37,40 V 

8 231,51 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,36 A 37,40 V 

9 231,21 W -1,04 W -120,85 mV 6,39 mA 8,41 A 37,30 V 

10 230,80 W -1,04 W -120,85 mV 6,31 mA 8,30 A 37,30 V 

11 231,49 W -1,04 W -121,18 mV 6,36 mA 8,37 A 37,40 V 

12 231,45 W -1,04 W -121,18 mV 6,38 mA 8,39 A 37,40 V 

13 230,95 W -1,04 W -121,18 mV 6,37 mA 8,38 A 37,40 V 

14 230,50 W -1,04 W -120,85 mV 6,35 mA 8,35 A 37,30 V 

15 232,27 W -1,05 W -121,50 mV 6,35 mA 8,36 A 37,50 V 

16 227,57 W -1,02 W -121,50 mV 6,35 mA 8,35 A 37,50 V 

17 230,77 W -1,04 W -120,85 mV 6,34 mA 8,34 A 37,30 V 

18 230,85 W -1,04 W -120,85 mV 6,35 mA 8,35 A 37,30 V 

19 231,46 W -1,04 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 

20 230,70 W -1,04 W -121,18 mV 6,36 mA 8,37 A 37,40 V 

21 231,86 W -1,04 W -121,18 mV 6,38 mA 8,39 A 37,40 V 

22 230,67 W -1,04 W -120,85 mV 6,38 mA 8,39 A 37,30 V 

23 232,17 W -1,04 W -121,18 mV 6,38 mA 8,39 A 37,40 V 

24 231,73 W -1,04 W -121,18 mV 6,36 mA 8,37 A 37,40 V 

 

Tabela C – Características String B. 
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String C 

              

Módulos POTÊNCIA REAL GAMA (PMAX) BETA (VOC) ALFA (ISC) ISC VOC 

1 227,61 W -1,02 W -120,20 mV 6,38 mA 8,39 A 37,10 V 

2 228,45 W -1,03 W -120,20 mV 6,37 mA 8,38 A 37,10 V 

3 227,56 W -1,02 W -120,20 mV 6,35 mA 8,36 A 37,10 V 

4 228,32 W -1,03 W -120,53 mV 6,34 mA 8,34 A 37,20 V 

5 227,75 W -1,02 W -120,20 mV 6,36 mA 8,37 A 37,10 V 

6 228,50 W -1,03 W -120,20 mV 6,35 mA 8,36 A 37,10 V 

7 228,85 W -1,03 W -120,20 mV 6,38 mA 8,40 A 37,10 V 

8 228,66 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,36 A 37,20 V 

9 228,54 W -1,03 W -120,20 mV 6,35 mA 8,36 A 37,10 V 

10 228,14 W -1,03 W -120,20 mV 6,34 mA 8,34 A 37,10 V 

11 228,26 W -1,03 W -120,20 mV 6,33 mA 8,33 A 37,10 V 

12 228,87 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,35 A 37,20 V 

13 228,59 W -1,03 W -120,20 mV 6,37 mA 8,38 A 37,10 V 

14 228,10 W -1,03 W -120,20 mV 6,34 mA 8,34 A 37,10 V 

15 228,42 W -1,03 W -120,20 mV 6,35 mA 8,35 A 37,10 V 

16 228,41 W -1,03 W -120,53 mV 6,37 mA 8,38 A 37,20 V 

17 227,97 W -1,03 W -120,20 mV 6,38 mA 8,40 A 37,10 V 

18 229,05 W -1,03 W -120,53 mV 6,36 mA 8,37 A 37,20 V 

19 228,65 W -1,03 W -120,20 mV 6,35 mA 8,36 A 37,10 V 

20 229,07 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,36 A 37,20 V 

21 227,76 W -1,02 W -120,20 mV 6,37 mA 8,38 A 37,10 V 

22 227,85 W -1,03 W -120,20 mV 6,41 mA 8,43 A 37,10 V 

23 228,95 W -1,03 W -120,20 mV 6,37 mA 8,38 A 37,10 V 

24 227,55 W -1,02 W -120,20 mV 6,38 mA 8,39 A 37,10 V 

 

Tabela D – Características String C. 
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String D 

              

Módulos POTÊNCIA REAL GAMA (PMAX) BETA (VOC) ALFA (ISC) ISC VOC 

1 227,50 W -1,02 W -120,20 mV 6,31 mA 8,30 A 37,10 V 

2 228,06 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,32 A 37,20 V 

3 227,54 W -1,02 W -120,20 mV 6,32 mA 8,31 A 37,10 V 

4 227,60 W -1,02 W -120,20 mV 6,33 mA 8,33 A 37,10 V 

5 227,54 W -1,02 W -120,20 mV 6,32 mA 8,32 A 37,10 V 

6 227,52 W -1,02 W -119,88 mV 6,35 mA 8,35 A 37,00 V 

7 227,82 W -1,03 W -120,20 mV 6,32 mA 8,32 A 37,10 V 

8 227,52 W -1,02 W -119,88 mV 6,33 mA 8,33 A 37,00 V 

9 227,76 W -1,02 W -120,20 mV 6,33 mA 8,33 A 37,10 V 

10 227,81 W -1,03 W -120,20 mV 6,35 mA 8,35 A 37,10 V 

11 227,74 W -1,02 W -120,20 mV 6,34 mA 8,34 A 37,10 V 

12 227,74 W -1,02 W -120,20 mV 6,33 mA 8,33 A 37,10 V 

13 228,07 W -1,03 W -120,20 mV 6,33 mA 8,33 A 37,10 V 

14 228,04 W -1,03 W -120,20 mV 6,32 mA 8,32 A 37,10 V 

15 228,39 W -1,03 W -120,20 mV 6,32 mA 8,31 A 37,10 V 

16 228,13 W -1,03 W -120,20 mV 6,30 mA 8,29 A 37,10 V 

17 227,65 W -1,02 W -120,20 mV 6,32 mA 8,32 A 37,10 V 

18 227,51 W -1,02 W -120,20 mV 6,32 mA 8,32 A 37,10 V 

19 229,22 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,39 A 37,20 V 

20 229,12 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,35 A 37,20 V 

21 229,75 W -1,03 W -119,23 mV 6,34 mA 8,34 A 36,80 V 

22 227,58 W -1,02 W -120,53 mV 6,35 mA 8,35 A 37,20 V 

23 228,81 W -1,03 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 

24 227,72 W -1,02 W -120,20 mV 6,33 mA 8,33 A 37,10 V 

 

Tabela E – Características String D. 
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Módulos POTÊNCIA REAL GAMA (PMAX) BETA (VOC) ALFA (ISC) ISC VOC 

1 227,80 W -1,03 W -120,53 mV 6,33 mA 8,33 A 37,20 V 

2 228,19 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,31 A 37,20 V 

3 227,66 W -1,02 W -120,20 mV 6,32 mA 8,32 A 37,10 V 

4 229,59 W -1,03 W -120,85 mV 6,32 mA 8,31 A 37,30 V 

5 228,47 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,32 A 37,20 V 

6 229,04 W -1,03 W -120,85 mV 6,32 mA 8,32 A 37,30 V 

7 228,87 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,32 A 37,20 V 

8 229,14 W -1,03 W -120,85 mV 6,33 mA 8,33 A 37,30 V 

9 227,67 W -1,02 W -120,53 mV 6,34 mA 8,34 A 37,20 V 

10 227,82 W -1,03 W -120,53 mV 6,33 mA 8,33 A 37,20 V 

11 227,79 W -1,03 W -120,20 mV 6,33 mA 8,33 A 37,10 V 

12 227,98 W -1,03 W -120,53 mV 6,34 mA 8,34 A 37,20 V 

13 227,73 W -1,02 W -120,53 mV 6,32 mA 8,32 A 37,20 V 

14 228,08 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,31 A 37,20 V 

15 228,12 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,32 A 37,20 V 

16 227,85 W -1,03 W -120,20 mV 6,30 mA 8,29 A 37,10 V 

17 227,87 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,36 A 37,20 V 

18 228,51 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,32 A 37,20 V 

19 227,86 W -1,03 W -120,53 mV 6,33 mA 8,33 A 37,20 V 

20 227,87 W -1,03 W -120,85 mV 6,32 mA 8,32 A 37,30 V 

21 228,19 W -1,03 W -120,85 mV 6,34 mA 8,34 A 37,30 V 

22 229,16 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,31 A 37,20 V 

23 228,19 W -1,03 W -120,53 mV 6,33 mA 8,33 A 37,20 V 

24 228,09 W -1,03 W -120,20 mV 6,37 mA 8,38 A 37,10 V 

 

Tabela F – Características String E. 
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Módulos POTÊNCIA REAL GAMA (PMAX) BETA (VOC) ALFA (ISC) ISC VOC 

1 229,36 W -1,03 W -120,85 mV 6,35 mA 8,36 A 37,30 V 

2 229,29 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,36 A 37,20 V 

3 228,77 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,35 A 37,20 V 

4 228,67 W -1,03 W -120,20 mV 6,36 mA 8,37 A 37,10 V 

5 232,13 W -1,04 W -119,88 mV 6,38 mA 8,39 A 37,00 V 

6 228,37 W -1,03 W -120,20 mV 6,36 mA 8,37 A 37,10 V 

7 227,60 W -1,02 W -120,20 mV 6,36 mA 8,37 A 37,10 V 

8 228,73 W -1,03 W -120,20 mV 6,38 mA 8,40 A 37,10 V 

9 229,16 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,36 A 37,20 V 

10 228,47 W -1,03 W -120,20 mV 6,35 mA 8,36 A 37,10 V 

11 229,19 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,36 A 37,20 V 

12 229,03 W -1,03 W -120,53 mV 6,41 mA 8,44 A 37,20 V 

13 228,64 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,40 A 37,20 V 

14 229,57 W -1,03 W -120,85 mV 6,38 mA 8,39 A 37,30 V 

15 228,98 W -1,03 W -120,53 mV 6,36 mA 8,37 A 37,20 V 

16 229,18 W -1,03 W -120,85 mV 6,37 mA 8,38 A 37,30 V 

17 229,00 W -1,03 W -120,53 mV 6,37 mA 8,38 A 37,20 V 

18 229,34 W -1,03 W -120,53 mV 6,33 mA 8,33 A 37,20 V 

19 229,51 W -1,03 W -120,53 mV 6,39 mA 8,41 A 37,20 V 

20 230,24 W -1,04 W -120,85 mV 6,35 mA 8,35 A 37,30 V 

21 228,72 W -1,03 W -120,85 mV 6,35 mA 8,35 A 37,30 V 

22 228,52 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,32 A 37,20 V 

23 228,69 W -1,03 W -120,53 mV 6,31 mA 8,30 A 37,20 V 

24 229,63 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,36 A 37,20 V 

 

Tabela G – Características String F. 
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      Módulos POTÊNCIA REAL GAMA (PMAX) BETA (VOC) ALFA (ISC) ISC VOC 

1 228,95 W -1,03 W -120,85 mV 6,32 mA 8,32 A 37,30 V 

2 229,28 W -1,03 W -120,85 mV 6,32 mA 8,32 A 37,30 V 

3 228,59 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,31 A 37,20 V 

4 228,59 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,31 A 37,20 V 

5 229,48 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,32 A 37,20 V 

6 229,52 W -1,03 W -120,85 mV 6,32 mA 8,32 A 37,30 V 

7 229,08 W -1,03 W -120,53 mV 6,29 mA 8,28 A 37,20 V 

8 229,20 W -1,03 W -120,85 mV 6,31 mA 8,30 A 37,30 V 

9 228,75 W -1,03 W -120,85 mV 6,34 mA 8,34 A 37,30 V 

10 228,98 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,35 A 37,20 V 

11 228,94 W -1,03 W -120,85 mV 6,35 mA 8,36 A 37,30 V 

12 229,25 W -1,03 W -120,85 mV 6,34 mA 8,34 A 37,30 V 

13 229,66 W -1,03 W -120,85 mV 6,32 mA 8,31 A 37,30 V 

14 227,88 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,35 A 37,20 V 

15 228,41 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,32 A 37,20 V 

16 228,77 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,32 A 37,20 V 

17 228,25 W -1,03 W -120,53 mV 6,33 mA 8,33 A 37,20 V 

18 228,51 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,36 A 37,20 V 

19 228,71 W -1,03 W -120,53 mV 6,32 mA 8,31 A 37,20 V 

20 228,07 W -1,03 W -120,53 mV 6,34 mA 8,34 A 37,20 V 

21 227,89 W -1,03 W -120,53 mV 6,31 mA 8,30 A 37,20 V 

22 229,29 W -1,03 W -120,85 mV 6,33 mA 8,33 A 37,30 V 

23 229,29 W -1,03 W -120,85 mV 6,31 mA 8,30 A 37,30 V 

24 229,40 W -1,03 W -120,85 mV 6,34 mA 8,34 A 37,30 V 

 

Tabela H – Características String G. 
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      Módulos POTÊNCIA REAL GAMA (PMAX) BETA (VOC) ALFA (ISC) ISC VOC 

1 230,38 W -1,04 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 

2 231,22 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,35 A 37,40 V 

3 231,39 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,35 A 37,40 V 

4 230,78 W -1,04 W -120,85 mV 6,35 mA 8,36 A 37,30 V 

5 230,84 W -1,04 W -120,85 mV 6,34 mA 8,34 A 37,30 V 

6 231,23 W -1,04 W -121,18 mV 6,37 mA 8,38 A 37,40 V 

7 229,65 W -1,03 W -121,18 mV 6,36 mA 8,37 A 37,40 V 

8 229,73 W -1,03 W -120,85 mV 6,35 mA 8,35 A 37,30 V 

9 232,43 W -1,05 W -121,18 mV 6,36 mA 8,37 A 37,40 V 

10 232,23 W -1,05 W -121,18 mV 6,34 mA 8,34 A 37,40 V 

11 231,09 W -1,04 W -121,18 mV 6,37 mA 8,38 A 37,40 V 

12 232,23 W -1,05 W -121,18 mV 6,35 mA 8,35 A 37,40 V 

13 231,08 W -1,04 W -121,18 mV 6,34 mA 8,34 A 37,40 V 

14 231,16 W -1,04 W -120,85 mV 6,37 mA 8,38 A 37,30 V 

15 231,36 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,36 A 37,40 V 

16 230,73 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,36 A 37,40 V 

17 231,21 W -1,04 W -121,18 mV 6,36 mA 8,37 A 37,40 V 

18 230,51 W -1,04 W -120,85 mV 6,37 mA 8,38 A 37,30 V 

19 231,99 W -1,04 W -121,18 mV 6,34 mA 8,34 A 37,40 V 

20 231,03 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,35 A 37,40 V 

21 230,91 W -1,04 W -121,18 mV 6,34 mA 8,34 A 37,40 V 

22 231,10 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,36 A 37,40 V 

23 231,12 W -1,04 W -121,18 mV 6,35 mA 8,35 A 37,40 V 

24 231,67 W -1,04 W -121,18 mV 6,36 mA 8,37 A 37,40 V 

 

 

Tabela I – Características String H. 
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       Modulos POTÊNCIA REAL GAMA (PMAX) BETA (VOC) ALFA (ISC) ISC VOC 

1 229,02 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,39 A 37,20 V 

2 230,30 W -1,04 W -120,85 mV 6,35 mA 8,36 A 37,30 V 

3 229,41 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,39 A 37,20 V 

4 229,27 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,36 A 37,20 V 

5 229,23 W -1,03 W -120,53 mV 6,37 mA 8,38 A 37,20 V 

6 230,11 W -1,04 W -120,53 mV 6,36 mA 8,37 A 37,20 V 

7 228,75 W -1,03 W -120,20 mV 6,35 mA 8,35 A 37,10 V 

8 229,58 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,40 A 37,20 V 

9 229,27 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,40 A 37,20 V 

10 229,27 W -1,03 W -120,53 mV 6,36 mA 8,37 A 37,20 V 

11 229,58 W -1,03 W -120,53 mV 6,37 mA 8,38 A 37,20 V 

12 229,98 W -1,03 W -120,85 mV 6,36 mA 8,37 A 37,30 V 

13 230,35 W -1,04 W -120,85 mV 6,35 mA 8,36 A 37,30 V 

14 230,53 W -1,04 W -120,85 mV 6,38 mA 8,40 A 37,30 V 

15 229,63 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,39 A 37,20 V 

16 229,68 W -1,03 W -120,85 mV 6,37 mA 8,38 A 37,30 V 

17 229,57 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,39 A 37,20 V 

18 228,26 W -1,03 W -120,85 mV 6,35 mA 8,36 A 37,30 V 

19 229,20 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,40 A 37,20 V 

20 228,59 W -1,03 W -120,53 mV 6,39 mA 8,41 A 37,20 V 

21 228,44 W -1,03 W -120,53 mV 6,36 mA 8,37 A 37,20 V 

22 229,08 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,39 A 37,20 V 

23 228,67 W -1,03 W -120,20 mV 6,37 mA 8,38 A 37,10 V 

24 229,86 W -1,03 W -120,53 mV 6,36 mA 8,37 A 37,20 V 

 

Tabela J – Características String I. 
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       Modulos POTÊNCIA REAL GAMA (PMAX) BETA (VOC) ALFA (ISC) ISC VOC 

1 227,63 W -1,02 W -119,88 mV 6,35 mA 8,36 A 37,00 V 

2 228,08 W -1,03 W -119,88 mV 6,37 mA 8,38 A 37,00 V 

3 227,55 W -1,02 W -119,88 mV 6,38 mA 8,40 A 37,00 V 

4 228,00 W -1,03 W -119,88 mV 6,38 mA 8,40 A 37,00 V 

5 227,54 W -1,02 W -119,88 mV 6,38 mA 8,39 A 37,00 V 

6 227,90 W -1,03 W -119,88 mV 6,36 mA 8,37 A 37,00 V 

7 227,64 W -1,02 W -119,88 mV 6,40 mA 8,42 A 37,00 V 

8 228,06 W -1,03 W -119,88 mV 6,35 mA 8,35 A 37,00 V 

9 227,82 W -1,03 W -119,88 mV 6,35 mA 8,36 A 37,00 V 

10 227,81 W -1,03 W -119,88 mV 6,34 mA 8,34 A 37,00 V 

11 227,72 W -1,02 W -119,88 mV 6,38 mA 8,39 A 37,00 V 

12 227,85 W -1,03 W -119,56 mV 6,35 mA 8,36 A 36,90 V 

13 227,74 W -1,02 W -119,56 mV 6,37 mA 8,38 A 36,90 V 

14 229,99 W -1,03 W -120,85 mV 6,38 mA 8,39 A 37,30 V 

15 230,11 W -1,04 W -120,53 mV 6,39 mA 8,41 A 37,20 V 

16 227,51 W -1,02 W -119,88 mV 6,33 mA 8,33 A 37,00 V 

17 228,92 W -1,03 W -120,53 mV 6,41 mA 8,43 A 37,20 V 

18 229,69 W -1,03 W -120,53 mV 6,35 mA 8,36 A 37,20 V 

19 230,02 W -1,04 W -120,85 mV 6,40 mA 8,42 A 37,30 V 

20 228,14 W -1,03 W -120,20 mV 6,36 mA 8,37 A 37,10 V 

21 229,55 W -1,03 W -120,53 mV 6,42 mA 8,45 A 37,20 V 

22 229,39 W -1,03 W -120,53 mV 6,43 mA 8,46 A 37,20 V 

23 228,55 W -1,03 W -120,53 mV 6,36 mA 8,37 A 37,20 V 

24 228,84 W -1,03 W -120,53 mV 6,38 mA 8,40 A 37,20 V 

 

Tabela k – Características String J. 
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Tabela L – Datasheet Célula Gintech. 
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Tabela M – Datasheet Transdutor SSET. 
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Tabela N – Datalogger Estação Metereológica. 
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Tabela O – Especificações do traçador de curvas I-V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


