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Resumo. Este trabalho apresenta a implantação de um simulador solar didático para levantamento de parâmetros de 

módulos fotovoltaicos cuja finalidade é servir como bancada de estudo, formação de mão-de-obra e realização de ensaios 

didáticos de módulos fotovoltaicos em laboratório de energia solar. Uma bancada para suporte dos módulos e da fonte 

de luz foi implementada com a utilização de estrutura em aço-carbono, cabos de cobre multipolares e uma fonte luminosa 

de 1.500 W com três holofotes LED de 500 W para praças esportivas. A fonte luminosa pode ser acionada em cinco 

estágios de 300 W, desde 0 W até 1.500 W. Com esta bancada pretendia-se alcançar uma irradiância de 250 W/m2 na 

superfície dos módulos ensaiados. Todavia, a máxima irradiância alcançada foi de 40 W/m2, a máxima corrente de curto-

circuito medida foi de 0,37 A e a máxima tensão de circuito aberto foi de 32 V para o módulo fotovoltaico monocristalino 

marca Canadian Solar, modelo CS6K- 275/280/285M e potência nominal de 275 W, cujos valores nominais são de 38,3 V 

para tensão de circuito aberto e de 9,31 A para a corrente de curto-circuito. Diante dos resultados medidos e comparação 

com outros trabalhos na literatura, concluiu-se que tanto a potência quanto a tecnologia das lâmpadas selecionadas 

para o simulador solar implementado neste trabalho foram inadequadas e devem ser revistas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 Desde o princípio da regulamentação a microgeração e a minigeração distribuída em regime de compensação 
tarifária no ano de 2012 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2012; ANEEL, 2015), a instalação de 
sistemas de autogeração tem crescido de forma intensa no Brasil. A potência instalada na geração distribuída evoluiu de 
2 kW, em 2012, para 11,596 GW em outubro de 2021, sendo que 7,3 GW (63%) correspondem a Micro e Mini Geração 
Fotovoltaica Distribuída (GD) e 4,296 (37%) correspondem a Usinas Fotovoltaicas Centralizadas (UFC) (ABSOLAR, 
2021). No setor micro e mini GD fotovoltaica, o número de Unidades Consumidoras (UC) conectadas à rede aumento de 
2 (duas) UCs em 2012 para 644.716 UCs em outubro de 2021 (ABSOLAR, 2021). 
 A micro GD corresponde às instalações fotovoltaicas com potência instalada de até 75 kW, enquanto a mini GD 
corresponde às instalações fotovoltaicas com potência instalada acima de 75 kW até 5 MW. A micro e mini GD no regime 
da REN 482/2012 da ANEEL utiliza o regime de compensação tarifária (Net Metering, em inglês, ou medição líquida), 
no qual a energia não pode ser comercializada entre diferentes pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A energia gerada pode 
ser utilizada para compensar o consumo na própria UC de geração (autogeração local), para compensar a geração nas 
UCs de geração e em demais UCs sob responsabilidade da mesma pessoa física ou jurídica (autogeração remota) ou pode 
ser gerada em Usinas Fotovoltaicas (UFV) de GD em uma localidade e compensada em UCs em uma outra localidade 
em modelos de negócio do tipo Cooperativas, Consórcios, Sociedades de Propósito Específico (SPEs) no regime de 
geração compartilhada pelos cooperados, cotistas ou societários nestes arranjos comerciais. 
 A geração fotovoltaica centralizada por UFC, normalmente com potências acima de 5 MW, são geradores que 
comercializam a energia produzida através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) através de leilões 
no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), ou então comercializam com os consumidores livres na CCEE no 
Ambiente de Contratação Livre (ACL), diretamente ou com a interveniência de comercializadoras de energia 
credenciadas na CCEE. 
 Este trabalho tem como objetivo principal, implantar um simulador solar didático para levantamento de parâmetros 
de módulos fotovoltaicos que servirá e bancada de estudo para formação de mão-de-obra e para realização de ensaios 
didáticos em laboratório de energia solar fotovoltaica. 
 Os objetivos secundários que concorrerão para atingir o objetivo principal do trabalho são: dimensionamento e 
construção de uma bancada para suporte dos módulos e da fonte de luz; dimensionamento e instalação do simulador solar; 
instalação de estrutura de fixação para módulos fotovoltaicos com distintos ângulos de inclinação; ensaio para 
determinação da corrente de curto circuitos (���) e da tensão de circuitos aberto  (���) de um módulo fotovoltaico (FV) 
comercial. 
 Ambos os mercados de Energia Solar Fotovoltaica, seja a mini e micro GD, seja a Geração Centralizada, vêm 
crescendo de forma acelerada e a Energia Fotovoltaica já é considera atualmente uma forma de energia convencional no 
que tange sua maturidade tecnológica, disponibilidade de equipamentos e componentes, custo de instalação, mão-de-obra 
para instalação, operação e manutenção e inserção no mercado. Desta forma, importa destacar a relevância da formação 
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de mão-de-obra qualificada e o acompanhamento da qualidade dos equipamentos capaz de atender a este crescente 
mercado. Esta necessidade justifica o investimento nesta estrutura didática de ensaios laboratoriais. 
 A energia solar fotovoltaica é a energia proveniente da radiação solar absorvida pelos módulos fotovoltaicos e 
convertida em energia elétrica para alimentar instalações e sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Os 
módulos fotovoltaicos são caracterizados pela curva de corrente, I, em função da tensão terminal, V, curva IxV; e da 
curva de potência de saída, P, em função da tensão terminal, V, curva PxV. Estas curvas são produzidas e informadas 
pelos fabricantes de módulos fotovoltaicos sob condições padrão de teste, STC (standard test condition, em inglês) 
estabelecidas em norma. As condições padrão de teste consistem em irradiância solar de 1.000 W/m2, temperatura de 
25 oC na célula fotovoltaica, e espectro de distribuição de radiação luminosa correspondente a uma atmosfera e meia 
(AM 1,5G) (Pinho e Galdino, 2014; Rampinelli e Machado, 2021). 
 As curvas IxV e PxV do módulo fotovoltaico são essenciais para a realização de projetos de sistemas fotovoltaicos 
e para a estimação da produção de energia elétrica do sistema a partir da irradiação solar disponível no local de instalação. 
A potência elétrica produzida pelo módulo varia com a irradiância normal disponível na sua superfície, com o espectro 
luminoso (AM) da irradiância e com a temperatura na junção PN das células (Stankiewicz et al., 2014). O ponto de partida 
e o ponto de chegada da curva IxV e PxV dos módulos FVs e com estes valores é possível determinar a irradiância 
incidente e a temperatura do módulo. Para testar o simulador solar, propõe-se a determinação de ���  e ���  do módulo 
ensaiado. 
 Além desta introdução, o texto deste trabalho está organizado nas seguintes seções: 2) Dimensionamento da 
Estrutura do Simulador Solar; 3) Parâmetros Elétricos dos Módulos Fotovoltaicos; 4) Resultados Experimentais; 5) 
Análise dos Resultados; e 6) Conclusões. 
 
  
2. DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO SIMULADOR SOLAR 
 
 A estrutura do simulador solar foi concebida de modo a comportar a bancada de suporte para o módulo a ser 
ensaiado, a fonte de luz com níveis variáveis de irradiância e as instalações elétricas do simulador. Estas partes do 
simulador solar serão apresentados nesta seção.  
 
2.1 Bancada de suporte para o módulo fotovoltaico  
 
 A bancada de suporte para o módulo fotovoltaico a ser ensaiado foi concebida de modo a permitir a fixação de 
módulos FVs com grampos e trilhos de estruturas fotovoltaicas para diversas marcas, modelos e potências, e ainda 
permitir a variação do ângulo de incidência da irradiância na superfície dos módulos. 
 A componente da irradiância capaz de produzir o efeito fotovoltaico é a aquela que incide de modo direto na normal 
à superfície do módulo com inclinação �, conforme indicado na Fig. 1. 
 

 
 

Figura 1 – Irradiância direta, ��,
, incidente sobre uma superfície com inclinação �. 
Fonte: Pinho e Galdino, 2014. 

 
 Assim, a irradiância capaz de produzir o efeito fotovoltaico é determinada pela Eq. 1: 

��,
 = �� cos��� (1) 

 Sendo: 
 ��,
: componente da irradiância direta que incide normalmente sobre uma superfície com inclinação �; 
 ��: componente da irradiância solar direta (irradiância global menos a irradiância difusa e menos o albedo); 
 �: ângulo entre a componente da irradiância solar direta e a reta normal à superfície do módulo. 
 
 Desta forma, é desejável que a bancada de suporte para o módulo fotovoltaico permita sua inclinação para que o 
ângulo de incidência da componente de irradiância direta, �, seja ajustado a fim de estudar os efeitos de inclinação. A 
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variação da inclinação é obtida por meio da instalação dos trilhos de fixação do módulo em uma base de estrutura metálica 
de aço carbono (Metalon). A base na qual estão fixados os trilhos de suporte fotovoltaicos pode mover-se por uma junta 
formada por duas dobradiças e é iça por meio de cabos de aço e roldanas. 
 O fechamento lateral da bancada de suporte do módulo é realizado com borracha EVA (Etil, Vinil e Acetato) com 
e espessura de 2 mm e na cor preta, para que a irradiância incidente na superfície do módulo seja normalmente direta e 
que se evite a presença de albedo na superfície do módulo. 
 Tendo-se em conta estes condicionantes a bancada de suporte do simulador solar foi concebida conforme ilustrada 
na Fig. 2. 
 

 
Figura 2 – Concepção da bancada de suporte para o módulo fotovoltaico. 

 
2.2 Fonte de luz do simulador solar  
 
 A fonte de luz do simulador solar foi concebida tendo as limitações orçamentárias como importante condicionante. 
Desta maneira, a fonte foi dimensionada para atingir irradiância aquém da irradiância padrão STC de 1.000 W/m2. Foram 
adquiridos três aparelhos de iluminação tipo holofote (floodlight) para praça esportiva com potência de 500 W cada com 
tecnologia LED, totalizando uma potência total de 1.500 W. Cada um dos holofotes LED de 500 W é composto por cinco 
estágios de 100 W cada que podem ser acionados individualmente. Deste modo, com cinco chaves interruptoras é possível 
ligar estágios de 300 W (um estágio em cada holofote) até que se atinja a potência total. 
 A irradiância direta prevista foi determinada dividindo-se a potência dos holofotes pela área da superfície inferior 
da bancada de suporte, conforme explicado na Eq. 2, resultando em uma expectativa de irradiância �� = 250�/��. Esta 
irradiância equivale a 25% da irradiância padrão STC de 1.000 W/m2 e, a princípio, deveria ser capaz de prover 1/4 da 
corrente de curto-circuito nas condições STC. 
 

�� =
3 × 500�

2� × 3�
=

1500�

6��
= 250�/�� (2) 

 
 A tensão de circuito aberto dos módulos FVs apresentam variação discreta para valores de irradiância acima de 
200�/��, uma vez mantida a temperatura (Canadian Solar, 2016) e a irradiância de 250�/�� deverá ser suficiente 
para determinação do valor aproximado da tensão ���  do módulo ensaiado. 
 Além do valor da intensidade da irradiância, outro fator importante para caracterizar a irradiância na condição padrão 
STC é a distribuição espectral da irradiância típica para uma atmosfera e meia de filtragem dos raios solares, conforme 
ilustra a Fig. 3. 
 O espectro AM0 caracteriza a distribuição espectral da irradiância solar no topo da atmosfera, ou seja, acima da 
atmosfera terrestre sem penetrá-la; o espectro AM1G caracteriza a distribuição espectral da irradiância solar ao atravessar 
a espessura de uma atmosfera; e o espectro AM1,5G caracteriza a distribuição espectral da irradiância solar ao atravessar 
a espessura de uma e meia atmosfera. A Norma Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia (NBR 10899) 
estabelece a “composição espectral da irradiância solar direta normal para AM 1,5” na Tabela B.1 do Anexo B do texto 
(ABNT, 2013), por faixas de frequência desde 0,305 µm (ultravioleta C) até 4,045 µm (infravermelho). A Fig. 4 apresenta 
um gráfico com a distribuição espectral da irradiância solar para AM0 e AM 1,5. 
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Figura 3 – Influência da atmosfera na distribuição espectral da irradiância solar na superfície terrestre. 

Fonte: Innocente e Boniatti, 2020. 
 

 
Figura 4 – Influência da atmosfera na distribuição espectral da irradiância solar na superfície terrestre. 

Fonte: Zilles et al., 2012. 
 
2.3 Instalação elétrica do simulador solar  
 
 A instalação elétrica da bancada do simulador solar foi calculada e executada de acordo com as recomendações da 
Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (NBR 5410) (ABNT, 2004). 
 De acordo com as Tabelas 32 e 34 da Norma NBR 5410, a instalação da banca não sofre influência do ambiente 
externo, sendo os fatores ambientais classificados com desprezíveis, fracos ou normais para todos os quesitos. Desta 
forma não há índice de correção a aplicar na capacidade de corrente dos condutores em função de influências ambientais 
externas. 
 Os cabos utilizados na instalação foram cabos multipolares de cobre de 3 e 4 fios com fios de cobre nu encordoados 
de têmpera mole e flexível com seção com dupla camada de isolação PVC e PVC (cabo PP) antichamas com isolação de 
0,6/1kV, com seção transversal de 2,5 mm2 por via. Segundo a Tabela 35 da Norma NBR 5410, a temperatura de trabalho 
contínuo do cabo é 70 oC, a temperatura de sobrecarga é 100 oC, e a temperatura de curto-circuito é 160 oC. 
 
 De acordo com Tabela 36 da Norma NBR 5410, deve-se adotar o método de referência B2 para condutores de cobre 
com isolação em PVC, com três condutores carregados por circuito, indicando que a capacidade de condução do cabo sob 
estas condições é de 20 A. Na Tabela 40 considerou-se a temperatura ambiente do ar igual a 30 oC e não foi necessária 
correção da capacidade de corrente. Na Tabela 42 considerou-se dois cabos multipolares embutidos em conduto fechado 
não magnético (PVC) e, neste caso, deve-se multiplicar um fator de correção de 0,8 à capacidade de condução do cabo, 
resultando em capacidade de corrente de 16 A para o cabo, que será considerada a corrente de projeto �� = 16	� do 
circuito. 
 A corrente de carga foi calculada para o pior caso, concentrando-se toda a carga do circuito na extremidade do cabo, 
considerando-se a carga luminosa dos circuitos de 1.500 W. A corrente de carga, � , dada pela Eq. 3, é inferior à corrente 
de projeto do circuito e satisfaz o critério a capacidade de corrente. 
 

� =
3 × 500	�

220	�
=

1.500�

220	�
= 6,618	�	 ≅ 7	�	 % 16	� (3) 
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 Outro critério que deve ser atendido no projeto de uma instalação elétrica é a queda de tensão (Cotrim, 2003). De 
acordo com o critério da queda de tensão, um circuito terminal deve apresentar um valor limite de 4% de queda de tensão 
desde o ponto de entrega até o ponto de conexão da carga. 
 Conforme a tabela de estimativa de queda de tensão, dada em �/��. &��, este valor varia de acordo com o tipo de 
condutor e forma de instalação (Cotrim, 2003). Para um circuito monofásico, fator de potência igual 0,8, instalado em 
eletroduto não magnético, com temperatura de serviço contínuo de 70 oC e condutores com seção transversal de 2,5 mm2, 
a queda de tensão estimada é ' = 14,3�/��. &��. Considerando-se de forma conservadora que o circuito tenha sua carga 
aumentada para suportar toda a corrente de projeto, �� = 16	�, e que seu comprimento seja de ) = 10	�*+,-., ou seja, 
3,33 vezes o comprimento da bancada para conectar a um ponto de acesso distante, a queda de tensão em volts, Δ0, é 
dada pela Eq. 4 e a queda de tensão percentual, Δ0%, é dada pela Eq. 5. 
 

Δ0 = ' × �� × ) = 14,3 × 16 × 10 × 1023 	≅ 2,288	� (4) 
 

Δ0% =
Δ0

220
× 100% =

2,288

220
× 100% = 1,04%	 % 4% (5) 

 
 Em conclusão, o cabo multipolar com seção de 2,5 mm2 por via atende aos critérios de capacidade de corrente e de 
queda de tensão para a instalação. O eletroduto para instalação dos cabos é um eletroduto de PVC de 50 mm (ou 2”) de 
forma a obedecer a ocupação máxima de 40% da seção transversal do eletroduto. 
 A Fig. 5 apresenta o diagrama unifilar com a instalação elétrica da bancada do simulador solar. Cada chave (CH) 
aciona 3 estágios de 100 W de diferentes holofotes de modo a distribuir de forma mais homogênea a irradiação. A cada 
estágio são acionados 300 W de iluminação e ao final dos cinco estágios têm-se 1.500 W de iluminação. 
 

 
Figura 5 – Diagrama unifilar representativo da instalação da bancada do simulador solar. 

 
2.4 Apresentação do simulador solar 
 
 O simulador solar e suas instalações são apresentados nas Fig. 6 sob diversos aspectos. A Fig. 6.a apresenta a 
estrutura fechada em EVA ao lado de pessoas cujas alturas variam de 1,70 m a 1,95 m.; a Fig. 6.b exibe a instalação 
elétrica dos cabos em eletroduto de 50 mm e os cabos multipolares conectados às chaves tipo alavanca instalada em uma 
caixa tipo condulete 4”x4” de alumínio galvanizado; na Fig. 6.c, o módulo está na posição horizontal com a bancada 
aberta, e na Fig. 6.d o módulo está iluminado e com inclinação de 45º com a bancada aberta; na Fig. 6.e, o módulo está 
iluminado na posição horizontal com a bancada semiaberta; e a Fig. 6.f apresenta a bancada do simulador solar fechada. 
 O custo total do simulador solar, sem o módulo fotovoltaico, ficou em R$ 8.580,00 (equivalente a aproximadamente 
US$ 1,527.00 na cotação do dólar comercial do Banco Central do dia 30/11/2021). A composição dos custos de 
implementação da bancada está apresentada na Tab. 1. As despesas de montagem da bancada foram custeadas com 
recursos pessoais dos autores e do orientador do trabalho. 
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Figura 6.a – Dimensão comparativa de estrutura fechada. 
 

Figura 6.b – Instalação elétrica dos cabos e 
holofotes. 

  
 

Figura 6.c – Estrutura aberta com módulo horizontal. 
 

Figura 6.d – Estrutura abeta com módulo inclinado 
iluminado. 

  
 

Figura 6.e – Estrutura semiaberta com módulo horizontal 
iluminado. 

 

Figura 6.f – Bancada do simulador fechada. 

 

Figura 6 – Aspectos da bancada do simulador solar. 
 

Tabela 1 – Composição de custos da bancada do simulador solar. 
 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 
Estrutura da bancada R$ 4.000,00 
Aparelhos de iluminação (holofotes) R$ 2.790,00 
Fechamento em borracha EVA R$ 800,00 
Material elétrico R$ 790,00 
Ferragens e miscelâneas R$ 200,00 
Custo Total(1) R$ 8.580,00 

  (1) Equivalente a US$ 1,527.00 (cotação do US$ comercial do Banco Central do 
      do Brasil em 30/11/2021) 
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3. PARÂMETROS DO MÓDULO FOTOVOLTAICO 
 

Os parâmetros mais relevantes do módulo fotovoltaico ensaiado serão apresentados nesta seção. Entre estes 
parâmetros destacam-se a curva IxV do módulo e seus dados elétricos obtidos sob condição padrão de teste (condição 
STC).  
 
3.1 Curva IxV  
 
 A curva IxV apresentada na Fig. 7 é relativa do módulo monocristalino de fabricação da Canadian Solar, modelo 
CS6K- 275/280/285M com potência nominal de 280 W (Canadian Solar, 2016). A potência nominal do módulo CS6K- 
275/280/285M utilizado nos ensaios neste trabalho é de 275 W. 
 A Fig. 7.a descreve o comportamento da curva IxV com a variação da irradiância com a temperatura constante nas 
condições STC (25 oC na junção PN do módulo) e a Fig. 7.b descreve o comportamento da curva IxV com a variação da 
temperatura com a irradiância constante nas condições STC (1.000 W/m2). 
 

 
             (7. a )         (7.b) 

Figura 7 – Curva IxV do módulo monocristalino modelo CS6K- 275/280/285M – potência nominal de 280W. 
Fonte: Canadian Solar, 2016. 

 
3.2 Especificações elétricas do módulo 
 
 A Fig. 8 apresenta os parâmetros elétricos do módulo monocristalino, modelo CS6K- 275/280/285M, com potências 
nominais que variam entre 275 W e 285 W (Canadian Solar, 2016). No caso específico deste trabalho foi ensaiado o 
módulo com potência nominal de 275 W. 
 

 
Figura 8 – Parâmetros elétricos do módulo monocristalino modelo CS6K- 275/280/285M. 

Fonte: Canadian Solar, 2016. 
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 Um módulo fotovoltaico pode ser utilizado como módulo de referência de modo que a irradiância incidente em sua 
superfície pode ser dada pela Eq. 6 (Costa, 2018). A variação de temperatura não é considerada na Eq. 6, assumindo-se 
que a corrente de curto-circuito varia de forma desprezível com a temperatura. 
 

�4 =
���

���/�5�
× 1.000	�/�� (6) 

 Sendo: 
 �4: a irradiância determinada na superfície do módulo ensaiado; 
 ���: corrente de curto-circuito medida no módulo ensaiado; 
 ���/�5�: corrente de curto-circuito do módulo sob condições STC (dado de catálogo). 
 
 
4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

Após a implantação da bancada do simulador solar, o módulo monocristalino marca Canadian Solar, modelo CS6K- 
275/280/285M, potência nominal de 275 W, foi ensaiado para obtenção da corrente de curto-circuito sob diversos valores 
de irradiância. 

A Tab. 2 exibe os valores de tensão de circuito aberto e da corrente de curto-circuito para valores de potência dos 
holofotes variando de 0 a 1.500 W em cinco estágios de 300 W. A temperatura na superfície do módulo foi medida com 
um termômetro laser em diversos pontos e foi igual a 22,4 oC. 
 

Tabela 2 – Tensão de circuito aberto (���) e corrente de curto- 
    circuito (���) em função da potência luminosa(1). 

 

Potência dos 
holofotes 

���  ���  

0 W 0 V 0 A 
300 W 29,1 V 70 mA 
600 W 30,8 V 144 mA 
900 W 31,6 V 220 mA 

1.200 W 32,1 V 280 mA 
1.500 W 32,5 V 370 mA 

        (1) Temperatura de 22,4 oC. 

 
 
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A análise da Tab. 2 indica que as correntes de curto-circuito (���) e as tensões de circuito aberto (���) do módulo 
ensaiado apresentaram valores muito aquém dos valores pretendidos com a estrutura. Para descartar a influência de algum 
tipo de defeito, alguns valores de ���  do módulo foram medidos sob condições de irradiância solar natural. Não resta 
dúvida que os resultados obtidos na tabela foram frustrantes em relação aos resultados esperados, restando encontrar 
possíveis explicações para as inconsistências a partir de outras experiências na literatura (Costa, 2018; Innocente e 
Boniatti, 2020). 

É de conhecimento da literatura (Costa, 2018) que ���  apresenta variação discreta a partir da irradiância de 
200 W/m2 e que ���  varia de forma linear com a irradiância incidente no módulo, conforme indicado na Eq. 6. A variação 
significativa de ���  observada na Tab. 2 indica que a irradiância não atingiu o valor mínimo de irradiância de 200 W/m2 
para estabilidade da tensão. 

A maior irradiância obtida para a potência luminosa do holofote pode ser obtida através de ���/�5� = 9,31	� (Fig. 8) 

e da corrente de curto-circuito medida (��� = 0,37	�) por meio da Eq. 6, resultando em �4 =
7,38

9,3:
× 1.000 = 39,74

;

4<
, 

ou seja, irradiância máxima de aproximadamente 40 W/m2, bastante aquém da irradiância de 250 W/m2 esperada para  a 
potência dos holofotes em 1.500 W de acordo com a Eq. 2, para a qual deveria ser medida a corrente de aproximadamente 
��� = 2,33	�, conforme a Eq. 6. 

A escolha do EVA na cor preta, feita para evitar a presença de albedo, não permitiu o melhor aproveitamento da 
irradiância dos holofotes, tendo-se em conta a baixa refletância luminosa das superfícies de cor negra. 

Segundo Costa (Costa, 2018) e Innocente e Boniatti (Innocente e Boniatti, 2020), o espectro da irradiância é 
fundamental para o desempenho do módulo FV e deve atender a distribuição espectral AM1,5 conforme as condições 
padrão STC. O espectro da irradiância AM1,5 pode ser aferido através de uma célula solar de referência (Costa, 2018; 
Innocente e Boniatti, 2020) ou através de um espectroradiômetro (Costa, 2018). 

Costa (Costa, 2018) utilizou em seu trabalho uma fonte luminosa composta por doze lâmpadas de vapor metálico de 
1.000 W, marca PHILIPS modelo HPI-1000 W, totalizando uma potência de 12.000 W para o sistema de iluminação, 
enquanto Innocente e Boniatti utilizaram foi utilizada uma lâmpada automotiva de arco de xenônio marca PHILIPS, 
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modelo HID 8.000K H7-12V-35 W como fonte luminosa, embora os trabalhos de Costa e Innocente e Boniatti tenham 
finalidades e potências distintas. 

Segundo Costa (Costa, 2018), as lâmpadas de vapor metálico são comumente usadas na iluminação geral e são 
selecionadas como fontes de irradiância em simuladores solares em vez de lâmpadas xenônio que têm alto consumo de 
energia, altos custos de controle eletrônico e ciclos de vida curtos. O seu uso é vantajoso dada sua alta eficiência de 
iluminação de mais de 90 lúmen/Watt, bom equilíbrio em qualidades espectrais, correspondência muito próxima da 
radiação solar, bem como tempo de vida prolongado (> 1000 horas) e custo financeiro inferior às demais alternativas. 
 
 
6. CONCLUSÕES 
 
 Neste trabalho foi realizada a implantação de um simulador solar didático para realização de ensaios e estudos da 
tecnologia de módulos fotovoltaicos no laboratório de energia solar da UFG. A bancada do simulador solar foi construída 
em aço carbono pintado em branco com fechamento em borracha EVA preta, cabos de cobre multipolares com seção de 
2,5 mm2, eletroduto de 50 mm em PVC e dimensões de 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2,5 metros de 
altura. A bancada é composta por estruturas de trilhos fotovoltaicos para fixação do módulo fotovoltaico ensaiado, fonte 
luminosa composta por três holofotes para praças esportivas de 500 W com tecnologia LED. A fonte luminosa pode ser 
acionada por interruptores tipo alavanca em cinco estágios de 300 W desde 0 W até 1.500 W. 
 O projeto inicial a bancada deveria prover irradiância de 250 W/m2 na superfície dos módulos ensaiados; entretanto, 
a máxima irradiância alcançada foi de 40 W/m2. 

No ensaio do módulo fotovoltaico monocristalino, marca Canadian Solar, modelo CS6K- 275/280/285M, potência 
nominal de 275 W, a máxima corrente de curto-circuito medida foi 0,37 A e a máxima tensão de circuito aberto foi de 
32,5 V, sendo que os valores nominais do módulo são 38,3 V para tensão de circuito aberto e 9,31 A para a corrente de 
curto-circuito. 

Constatou-se que a potência dos holofotes está aquém do valor necessário para produzir uma irradiância mínima de 
200 W/m2. Conclui-se ainda que a decisão de adotar um revestimento EVA na cor preta para a estrutura foi equivocada 
devido à baixa refletância luminosa deste pigmento, resultado em perda no fluxo luminoso produzido pelas luminárias. 
 Diante dos resultados medidos e comparações realizadas com outros trabalhos na literatura, concluiu-se que tanto a 
potência quanto a tecnologia das lâmpadas selecionadas para o simulador solar implementado neste trabalho foram 
inadequadas e devem ser revistas e que o revestimento do simulador deve ser substituído para cor branca. 
 Conclui-se que as lâmpadas de vapor metálico são a tecnologia mais adequadas para o simulador solar e que a 
potência mínima da iluminação de ser 12 kW. Ademais, é necessário aferir a irradiância no plano do módulo ensaiado 
por meio de células de referência. 
 Como atividades para tornar o simulador solar operacional, propõem-se a troca da iluminação e o aumento da sua 
potência; troca do revestimento para cor branca; aferição da fonte luminosa com célula de referência para determinação 
da irradiância no plano do módulo; realização de ensaios de circuito aberto, curto-circuito e levantamento das curvas IxV 
e PxV com traçador de curvas sob diversos valores de irradiância e de temperatura. 
 Diante da complexidade apresentada neste estudo, do tempo requerido, dos materiais e dos métodos exigidos, e 
conforme outros trabalhos na literatura, o entendimento é de que este estudo será mais bem desenvolvido na forma de um 
trabalho de mestrado. 
 
 
AGRADECIMENTOS 
 

Os autores agradecem, primeiramente ao professor orientador Enes Gonçalves Marra por todo apoio prestado, ao 
Sr. Paulo Henrique Sena Dourado pelo trabalho de serralheria desempenhado na confecção da bancada do simulador solar 
e a Universidade Federal De Goiás por toda oportunidade e apoio financeiro na realização desse projeto final de curso. 
  
 
REFERÊNCIAS 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2004. NBR 5410: Instalações elétricas em baixa 

tensão, Rio de Janeiro: ABNT. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), 2013. NBR 10899: Energia Solar Fotovoltaica – 

Terminologia, Rio de Janeiro: ABNT. 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), 2012. Resolução Normativa Nº 482, de 17 de abril de 

2012. Brasília: ANEEL. 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), 2015. Resolução Normativa Nº 687, de 24 de novembro 

de 2015. Brasília: ANEEL. 
ABSOLAR, 2021. Energia Solar Fotovoltaica no Brasil (Infográfico ABSOLAR no 37), São Paulo: Associação Brasileira 

de Energia Solar (ABSOLAR). Disponível em: https://www.absolar.org.br/mercado/infografico/. Acesso em 
01/11/2021. 



Universidade Federal de Goiás – UFG 

Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação – EMC 

Projeto de Final de Curso 

 
Canadian Solar, 2016. PV Module CS6K- 275/280/285M (Product Datasheet), Ontario: Canadian Solar. 
Costa, E. R., 2018. Desenvolvimento de Simulador Solar Contínuo para Teste de Estabilização de Módulos Fotovoltaicos, 

Tese de Doutorado, PROMEC, UFRGS, Porto Alegre. 
Cotrim, A. A. M. B., 2003. Instalações elétricas, 4. Ed, São Paulo : Prentice-Hall. ISBN 8587918354. 
Innocente, P. R., Boniatti, V., 2020. Construção de um simulador solar, Braz. Journal of Development, vol. 6, n. 2, 

pp.7217-7227, Curitiba: Brazilian Journals Publicações. ISSN 2525-8761 
Pinho, J. T., Galdino, M. A., 2014. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, Rio de Janeiro: CEPEL – 

CRESESB. 
Rampinelli, G. A., Machado, S., 2021. Manual de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída: teoria e prática, Curitiba: 

Brazil Publishing. ISBN 978-65-5861-330-5. 
Stankiewicz, A. L. Péres, A., Reiter, R. A., Buerger, R., 2014. Estudo Comparativo de Técnicas de Rastreamento de 

Máxima Potência para Geração de Energia Solar Fotovoltaica. Seminário de Eletrônica de Potência e Controle. 
Redes Elétricas Inteligentes Integrando Eletrônica de Potência e Sistemas de Potência. Santa Maria: UFSM. 

Zilles, R., Macêdo, W. N., Galhardo, M. A. B., de Oliveira, S. H. F., 2012. Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede 
Elétrica, São Paulo: Oficina de Textos. ISBN 978-85-7975-052-6. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO (TECA) PARA DISPONIBILIZAR VERSÕES ELETRÔNICAS DE TESES

E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG

Na qualidade de �tular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a
disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), regulamentada pela
Resolução CEPEC nº 832/2007, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei 9.610/98, o documento
conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a �tulo de divulgação da
produção cien�fica brasileira, a par�r desta data.

O conteúdo das Teses e Dissertações disponibilizado na BDTD/UFG é de responsabilidade exclusiva do
autor. Ao encaminhar o produto final, o autor(a) e o(a) orientador(a) firmam o compromisso de que o trabalho não
contém nenhuma violação de quaisquer direitos autorais ou outro direito de terceiros.

1. Iden�ficação do material bibliográfico

[  ] Dissertação         [  ] Tese         [ X ] Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação

 

2. Nome completo do autor

Lucas Farah Hajjar – lucashajjar8@discente.ufg.br
Marcelo Machado Junqueira Cunha Filho – marcelomachado@discente.ufg.br
 

3. Título do trabalho

Implantação de um simulador solar didá�co para levantamento de parâmetros de módulos fotovoltaicos
 

4. Informações de acesso ao documento (este campo deve ser preenchido pelo orientador)

Concorda com a liberação total do documento [ X ] SIM           [     ] NÃO¹

[1] Neste caso o documento será embargado por até um ano a par�r da data de defesa. Após esse período, a possível
disponibilização ocorrerá apenas mediante:
a) consulta ao(à) autor(a) e ao(à) orientador(a);
b) novo Termo de Ciência e de Autorização (TECA) assinado e inserido no arquivo da tese ou dissertação.
O documento não será disponibilizado durante o período de embargo.
Casos de embargo:
- Solicitação de registro de patente;
- Submissão de ar�go em revista cien�fica;
- Publicação como capítulo de livro;
- Publicação da dissertação/tese em livro.

Obs. Este termo deverá ser assinado no SEI pelo orientador e pelo autor.

Documento assinado eletronicamente por Enes Goncalves Marra, Professor do Magistério Superior, em
15/12/2021, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS FARAH HAJJAR, Discente, em 15/12/2021, às 12:42, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MACHADO JUNQUEIRA CUNHA FILHO, Discente, em
15/12/2021, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2576710 e o código CRC
0AEF02B3.

Referência: Processo nº 23070.041949/2021-74 SEI nº 2576710

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

