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RESUMO 

O Engenheiro Eletricista como profissional responsável por projetar, executar e 

acompanhar os projetos de sistemas fotovoltaicos necessita, em sua formação acadêmica, 

aprender a teoria que rege os princípios e funcionamento de tais sistemas, bem como 

experimentar o manejo e aprender a realizar medições nos equipamentos que compõem esses 

sistemas, como módulos fotovoltaicos, controladores de carga e inversores. O objetivo do 

presente trabalho é propor atividades de prática laboratorial no laboratório FótonLab da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) de forma a agregar à bagagem dos futuros Engenheiros 

da EMC/UFG. Os roteiros de experimento e as atividades propostas para cada uma das seis 

aulas se encontram no apêndice, divido entre o “Manual  do professor” - com os objetivos de 

aprendizagem, as orientações de montagem, medições e condução das atividades e a “Apostila 

do aluno”, que apresenta uma introdução teórica acerca do objeto de estudo e atividades para 

que os alunos acompanhem as medições, calculem parâmetros, reflitam sobre os fenômenos 

observados e cheguem a conclusões acerca do funcionamento de cada equipamento. 

 

Palavras-chave: energia solar; laboratório; roteiro experimental. 
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ABSTRACT 

 Electrical Engineers as the professionals who are responsible for designing, 

implementing and monitoring the projects of photovoltaic systems need, in their academic 

training, to learn the theory that explains the principles and operation of such systems, as well 

as experience the handling and learn to perform measurements on the equipment that compose 

these systems, such as photovoltaic modules, charge controllers and inverters. The goal of the 

present work is to develop laboratory practice activities to be performed in the FótonLab 

laboratory of the Federal University of Goiás (UFG) in order to contribute to the background 

of the future EMC/UFG Engineers. The experiment scripts and the suggested activities for each 

of the six classes are found in the appendix, divided into the "Teacher's Manual" - with the 

learning objectives, assembly guidelines, suggested measurements and means of conduction of 

the activities - and the "Student Workbook", which presents a theoretical introduction about the 

object of study of each class and activities for the students to follow the measurements, calculate 

parameters, reflect on the observed phenomena and come to conclusions about the operation of 

each piece of equipment. 

 

Key words: solar power; laboratory; experiment scripts. 
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1. Introdução 

No mundo inteiro, é inegável a constante necessidade da energia elétrica para alimentar 

motores em fábricas, iluminar cidades e ambientes, possibilitar a mobilidade urbana através de 

veículos elétricos entre muitas outras possibilidades de emprego dessa forma de energia. Essa 

demanda cresce com o aumento da população que, segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU, 2019), deve aumentar de 7.7 bilhões para 10.9 bilhões até o fim do século, da expectativa 

de vida e do número de novos aparelhos eletrônicos que cada vez mais integram o dia-a-dia das 

pessoas de todas as camadas sociais, como aparelhos celulares, dispositivos de smartwear 

(como pulseiras e relógios inteligentes) e até mesmo peças de roupas e acessórios com 

iluminação e sensores integrados. Em julho de 2021, o Ministério de Minas e Energias (MME) 

estimou que o consumo de eletricidade, sem autoprodutores, cresceu 5,9% sobre julho de 2020, 

e acumula alta de 7,5% no ano.  

Devido a esse aumento na demanda e levando em consideração as limitações da oferta 

de combustíveis fósseis, os longos períodos de estiagem que afetam a geração hidrelétrica – 

espinha dorsal da geração de energia elétrica no país - e o risco para a preservação do meio 

ambiente no uso de energias não-limpas e não-renováveis, a busca por aumentar a oferta através 

de fontes alternativas, limpas e renováveis se faz imprescindível. Um recurso com grande 

aposta de expansão no cenário brasileiro é a geração de energia solar fotovoltaica, cuja oferta 

deve crescer pelo menos 40% no ano de 2021, segundo o Boletim Mensal de Energia do MME. 

(MME, maio de 2021). Os sistemas fotovoltaicos convertem a energia solar em energia elétrica 

entregando uma energia limpa e renovável a seus usuários. Esses sistemas são formados, 

basicamente, por um conjunto de módulos fotovoltaicos, controladores de carga e inversores 

que são responsáveis por converterem energia elétrica em corrente contínua em energia elétrica 

em corrente alternada.  

Durante a formação acadêmica do estudante de Engenharia Elétrica, ele aprende 

diversos conceitos relacionados a energia, inclusive sobre suas fontes e transformações. O 

Engenheiro Eletricista necessita, em sua formação acadêmica, aprender tanto a teoria que rege 

o funcionamento dos sistemas fotovoltaicos como conhece-los através da prática e aprender a 

realizar medições nos equipamentos que compõem esses sistemas. Por isso, o presente trabalho 

tem como objetivo a elaboração de roteiros experimentais que possam guiar os docentes e 

discentes nas atividades práticas no laboratório FótonLab da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) utilizando um sistema de energia solar fotovoltaica off-grid.  
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Inicialmente, foi proposto um estudo voltado para a utilização dos equipamentos em um 

ambiente fechado, tendo assim total domínio das variações dos parâmetros de entrada do 

sistema. No entanto, foi anunciada uma mudança na disposição do módulo fotovoltaico 

integrante do kit de experimentação do laboratório, que deve ser afixado no telhado do 

laboratório. Essas incertezas quanto ao posicionamento dos equipamentos juntamente com o 

estado de isolamento social que a sociedade como um todo enfrenta devido à pandemia do novo 

coronavírus motivou o direcionamento do presente estudo para o campo generalista, baseado 

nas leis e teorias da Física, no princípio de funcionamento e nas informações contidas nos 

manuais dos equipamentos. Por conseguinte, nenhum teste real pôde ser aplicado nos 

equipamentos, levando assim todas as atividades relacionadas ao cabeamento, montagem física 

de subcircuitos e definição de valores fixos para fora do escopo do estudo. 

Primeiro, foi conduzida uma pesquisa acerca da energia e os meios de conversão entre 

as diferentes formas encontradas na natureza, seguido de um estudo mais focado na energia 

solar fotovoltaica, incluindo um relato histórico sobre a sua descoberta e evolução do campo de 

estudo. Depois, realizou-se uma análise acerca dos sistemas fotovoltaicos, descrevendo seus 

tipos, características e ilustrando os principais componentes e exemplos de ligação de cada tipo. 

Em seguida, foi feito um breve estudo sobre a geometria Terra-Sol para entender um pouco 

sobre a fonte da energia do sistema em estudo. A seguir, foi realizada uma revisão bibliográfica 

acerca do papel do Engenheiro Eletricista, da importância da prática laboratorial – inclusive 

dentro do Plano Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia Elétrica da UFG – e dos tipos de 

abordagem para a preparação de atividades-aula no laboratório didático. Uma vez escolhida a 

abordagem que mais se adapta à realidade trabalhada, foi feito um estudo acerca dos principais 

fenômenos observados na operação de um sistema fotovoltaico off-grid e, então, elaborados os 

roteiros experimentais que poderão guiar docentes e discentes no processo ensino-

aprendizagem durante as aulas de laboratório. 
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2. A Energia Solar Fotovoltaica (ESF) 

2.1 Energia 

Segundo Costa (1971), todas as nossas percepções sensoriais estão ligadas a energia. 

Existem, na literatura clássica e moderna, diferentes definições para o conceito de “energia” e, 

embora o termo “conceito” encerre em si uma lógica, essa lógica, às vezes, é relevada quando 

da elaboração de uma dada definição, seguindo um caminho tautológico e circular (CORREIA 

e JOSÉ, 2011). Por isso é possível perceber que essas diferentes definições permeiam a mesma 

ideia central, de onde infere-se a seguinte definição para “energia”: propriedade da matéria e 

da radiação que se manifesta como a capacidade de produzir trabalho. Em um dos estudos mais 

notórios a respeito da energia na forma de calor, Maxwell (1872) define “energia” da seguinte 

forma: “Energia é aquilo que permite uma mudança na configuração de um sistema, em 

oposição a uma ação que resiste a esta mudança”. Considerando que essa mudança de 

configuração ocorre através da realização de trabalho, a definição inicial continua válida e traz 

uma ideia sucinta do que é energia. 

A energia pode ser encontrada em diferentes formas: térmica, cinética, potencial, 

elétrica, eólica, química, nuclear, acústica, radiante, entre outras. Nesses diferentes cenários, 

através da história, diferentes estudos têm sido realizados para explicar fenômenos físicos e 

muitos se encontram ao descreverem características similares e equivalentes das diferentes 

formas de energia. Desses, destacam-se os estudos sobre a Termodinâmica, área criada em 1824 

a partir dos trabalhos de Sardi Carnot para contribuir com a Revolução Industrial na melhoria 

das máquinas a vapor, que deixaram registradas leis, enunciados e teoremas valiosos. Um 

conjunto de leis muito importante, denominado “As Quatro Leis da Termodinâmica”, merece 

ser destacado: 

• Lei Zero: Se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um 

terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. 

• Primeira Lei: A energia não é criada ou destruída, mas somente convertida. 

• Segunda Lei: Os processos de conversão de energia são parcialmente irreversíveis. 

• Terceira Lei: Quando um sistema se aproxima do Zero Absoluto, cessam todos os 

processos, e a entropia assume um valor mínimo. 

A energia é medida no SI usando a unidade Joule (J). 

• Joule [J] 

1 𝐽 = 1 
𝑘𝑔∗𝑚2

𝑠2      (1.1) 
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Um conceito muito importante para o estudo dos fenômenos envolvendo energia é a 

potência. Potência é a taxa segundo a qual a energia é transformada ao longo do tempo. Sua 

unidade no SI é o Watt (W). 

• Watt [W] 

1 𝑊 = 1 
𝐽

𝑠
= 1 

𝑘𝑔∗𝑚2

𝑠3     (1.2) 

Em sistemas elétricos, é comum utilizar a unidade Watt-hora (Wh) para medir energia, 

pois essa deriva da unidade de potência (Watt). 

• Watt-hora [Wh] 

1 𝑊ℎ = 1 𝑊 ∗ 1 ℎ = 1 
𝐽

𝑠
∗ 3600 𝑠 = 3,6 𝑘𝐽  (1.3) 

2.2 O que é Energia Solar Fotovoltaica 

É de suma importância inovar e desenvolver tecnologias, de maneira que se utilizem e 

sejam convertidos os recursos energéticos naturais disponíveis, a fim de que haja 

desenvolvimento e, consequentemente, redução em impactos socioambientais. 

O rápido crescimento do número de habitantes no Planeta Terra trouxe consigo algumas 

implicações como: a saúde e o envelhecimento, a urbanização e a demanda por habitação, o 

abastecimento inadequado de alimentos, o acesso à água potável e à energia elétrica. Todas elas 

atualmente estão atreladas ao uso de tecnologias.  

Especialmente, a Energia Elétrica tornou-se indispensável para a vida e o convívio 

social, ambiental e econômico do ser humano, caminhando desde às necessidades básicas aos 

extremos da informatização. Tarefas simples hoje em dia, como preparar refeições, tomar um 

banho ou ler um livro, em sua grande maioria, são realizadas com o uso da Energia Elétrica. 

O conjunto de fontes disponíveis para a geração dessa energia, e, consequentemente, 

que são responsáveis pelo suprimento de demanda, é o que se denomina de Matriz Energética. 

Ela pode ser composta por fontes renováveis e/ou não renováveis, o que se determina muitas 

vezes, pelas condições climáticas e econômicas do lugar onde se refere. Vale ressaltar que, o 

investimento em políticas governamentais e estudos socioeconômicos, é de extrema 

importância para o melhor aproveitamento e desenvolvimento das fontes renováveis de energia. 

O cenário de busca para a diversificação da matriz energética mundial, considera como 

necessidade, melhorias nas pesquisas e nos investimentos em tecnologias quando se fala em 

recursos naturais renováveis. Com isso, a Energia Solar Fotovoltaica, como uma fonte 



   

 

17 
 

energética renovável, tornou-se mais conhecida e ampliou seu mercado econômico e acadêmico 

desde então. 

A Energia Solar Fotovoltaica é definida como a energia gerada através da conversão 

direta da radiação solar em eletricidade. Isto se dá, por meio de um dispositivo conhecido como 

célula fotovoltaica que atua utilizando o princípio do efeito fotovoltaico (IMHOFF, 2007). Tal 

fenômeno foi observado a primeira vez em 1839, pelo físico francês Edmund Becquerel, 

quando se obteve o aparecimento de uma tensão entre os eletrodos de uma solução condutora, 

quando esta era iluminada pela luz solar. 

O processo de geração e conversão direta da energia solar em eletricidade é considerado 

limpo por não produzir cinzas e nem outros resíduos, e, por não liberar calor residual, não altera 

o equilíbrio da Biosfera. Isso a torna uma fonte energética com mais viabilidade econômica, 

atraente e sustentável. 

A Energia Solar Fotovoltaica é considerada uma tecnologia energética promissora e que 

se encontra em constante avanço tecnológico no Brasil e no Mundo. Portanto, a participação 

das fontes renováveis na matriz energética mundial, vem sido ampliada, permitindo então, 

flexibilidade e sustentabilidade em sua utilização. 

2.3 A História da Energia Solar Fotovoltaica 

A conversão de energia solar em energia elétrica conforme relatado anteriormente foi 

verificado pela primeira vez por Edmund Becquerel, em 1839, aonde se constatou uma 

diferença de potencial em eletrodos metálicos em solução de oxigênio líquido, o que 

posteriormente, foi confirmado por Heinrich Hertz em 1887. 

Em 1873, Willoughby Smith observou o fenômeno fotoelétrico em um semicondutor de 

Selênio, com interesse em explicar o funcionamento das fotocélulas e fotossensores. E 

finalmente, entre 1905 e 1921, Einstein explica fisicamente o efeito fotoelétrico em modelo 

matemático consistente utilizando da física quântica, recebendo então o Prêmio Nobel por essa 

conquista. Mais tarde, outras descobertas vieram, como a descoberta do efeito fotovoltaico no 

seleneto de cádmio (CdSe) por Audobert e Stora em 1932; o processo de dopagem de silício 

pelo químico Calvin Fuller da Bell Laboratories nos EUA e a criação da célula solar moderna 

pelo cientista Russel Shoemaker Ohl, ambas em 1954. 

Depois do início da utilização de painéis solares em 1958, durante os anos vindouros, 

muitos estudos começaram a serem feitos nas universidades e pelas companhias interessadas 

em explorarem o potencial da energia solar fotovoltaica, que contava com componentes cada 
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vez mais eficazes. A capacidade total instalada de energia solar fotovoltaica crescia no mundo 

inteiro. 

É válido ressaltar um marco regulatório brasileiro importante para o desenvolvimento 

de fontes renováveis no Brasil, que foi viabilizada ainda mais com a Resolução Normativa 

482/2012 da ANEEL. A partir do mês de dezembro do ano de 2012, os sistemas de geração que 

utilizam fontes renováveis, como a energia solar, eólica, hídrica e biomassa, puderam injetar 

energia em paralelismo com a rede elétrica das concessionárias de distribuição elétrica do país. 

A RN 482/2012 foi aprimorada pela RN 687/2015 da ANEEL, que determinava que geradores 

com potência de até 75 kW seriam considerados como microgeração de energia fotovoltaica, 

enquanto geradores acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MW seriam considerados como 

minigeração. Além disso, criou modalidades para a geração distribuída de energia: 

autoconsumo remoto, geração compartilhada e empreendimento com múltiplas unidades 

consumidoras (geração em condomínios). 

Por isso, deu-se autonomia aos investidores, que mudaram o propósito inicial de utilizar 

os sistemas fotovoltaicos de forma isolada, para então integrá-los de maneira gradativa às redes 

elétricas existentes. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 

(ABSOLAR), a capacidade instalada acumulado total do mercado fotovoltaico do mundo, em 

2016, estava em 305 GW, o que se deve a explosão de investimentos, interesse do mercado e 

poder de escolha direta dos consumidores dessa fonte energética. 

2.4 Sistemas fotovoltaicos 

A existência e a possibilidade de aferição de diferentes formas de energia permitem 

explicar diferentes fenômenos e ainda engenhar sobre formas de transformá-las umas nas outras 

através de diferentes processos, tornando possível a alimentação de um sistema com uma forma 

de energia através de uma fonte de outra forma de energia, como visto na figura 2.1.  

No presente trabalho, tratar-se-á da captação de energia na forma de radiação emitida 

pelo sol e sua transformação através da Célula Fotovoltaica para alimentação de dispositivos 

que operam com Energia Elétrica, denominado “sistema fotovoltaico”, ilustrado na figura 2.2. 

A célula fotovoltaica é um dispositivo fabricado com material semicondutor e é a 

unidade fundamental do processo de conversão. Um estudo mais detalhado das células 

fotovoltaicas e dos módulos fotovoltaicos (arranjos encapsulados de células fotovoltaicas 

interligadas eletricamente) será apresentado no decorrer deste memorial. 
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Figura 2.1- Conversões de energia  

Fonte: NOGUEIRA, 2001 

 

Figura 2.2 - Sistema fotovoltaico 

2.4.1 Sistema isolado (off-grid) 

Também conhecido como “sistema autônomo”, esse sistema é construído para atender 

demandas específicas em locais onde esta solução é a mais econômica e confiável para obter 

energia. Esse sistema é característico por não estar conectado à rede elétrica. Um dos exemplos 

mais comuns e em grande crescimento é a instalação de sistema fotovoltaico residencial, onde 

o consumo de energia passa a ser suprido apenas pela energia gerada através do sistema 

fotovoltaico. Devido aos horários com pouco ou nenhum recurso solar (como dias nublados ou 

à noite), o suprimento é complementado com a energia armazenada em baterias instaladas 

justamente para captar a energia excedente nos horários de muito ou pleno recurso solar, quando 

o consumo é menor que a produção. Uma possível configuração é mostrada na figura 2.3. 

Célula 
Fotovoltaica

Energia 
Luminosa

Energia 
Elétrica
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Figura 2.3 - Exemplo de sistema off-grid  

Fonte: bmcenergia.com.br Acesso: 30 set. 2021 

 

Outro exemplo é mostrado na figura 2.4: 

 

 

Figura 2.4 - Exemplo de conexão off-grid  

Fonte: Blog silvatrônics Acesso: 30 set. 2021 
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2.4.2 Sistema conectado à rede (grid-tie) 

Com o avanço da tecnologia de inversores de frequência e dos medidores de energia, 

foi possível chegar a uma nova modalidade de montagem do sistema fotovoltaico denominado 

“grid-tie” ou “on-grid”. Nessa modalidade, o sistema é interligado com a rede da 

concessionária. Assim, sempre que houver excedente de energia gerada pelo sistema 

fotovoltaico, o montante remanescente é injetado na rede elétrica, gerando descontos na conta 

de energia do consumidor/microgerador. Por outro lado, sempre que a sua geração não suprir a 

demanda própria, a rede elétrica compensa injetando potência para seu consumo. É por isso que 

nas instalações do tipo grid-tie é necessário o uso de um medidor de energia bidirecional que 

mede e armazena os dados de entrada da rede e saída da geração do sistema. 

Em relação ao sistema autônomo, o sistema grid-tie é mais eficiente pois garante que 

toda energia gerada será utilizada localmente ou em outro ponto de conexão da rede. A figura 

2.5 ilustra um exemplo de conexão de sistema grid-tie. 

Com o advento das novas baterias de fosfato de ferro e lítio (como as baterias 

PowerWall, da Tesla), iniciou-se a massiva popularização dos inversores híbridos, que 

possuem, ao mesmo tempo, as características técnicas dos inversores autônomos e dos 

inversores interativos com a rede, dando assim a abertura para a montagem de um sistema 

mesclado (híbrido) com características dos sistemas autônomos e dos sistemas grid-tie. 

 

 

Figura 2.5 - Exemplo de sistema grid-tie  

Fonte: bmcenergia.com.br Acesso: 30 set. 2021 

2.5 A Geometria Sol – Terra 

A Terra realiza dois movimentos principais que determinam a variação da incidência 

dos raios solares em sua superfície: a rotação e a translação. Durante a rotação, ela gira em 
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torno do seu eixo, com a duração de 24 horas, e determina a formação dos dias e das noites. Na 

translação, ela percorre uma trajetória elíptica ao redor do sol, com duração de 

aproximadamente 365,24 dias e, devido à obliquidade da eclíptica, que é uma variação de 

23,45º do eixo da Terra em relação à normal do plano dessa trajetória, são determinadas as 

estações do ano. 

A declinação solar é o ângulo de vértice no centro da Terra, formadas pelas semirretas 

definidas pela direção do sol no plano do equador [ABNT, 2006]. Nos períodos da primavera e 

do outono, os dias e as noites possuem as mesmas durações, pois o sol está exatamente sobre a 

linha do equador, nesses períodos, chamados de Equinócios, a declinação solar (δ) é igual a 

zero, como mostrado na figura 2.6. 

Enquanto, no inverno e no verão, os dias e as noites têm durações diferentes, pois o sol 

está acima ou abaixo da linha do equador, esses períodos são chamados de Solstícios, em que 

a declinação solar (δ) é igual a 23, 45º.  

Dessa forma, a fonte solar fotovoltaica é considerada uma fonte intermitente de energia, 

em decorrência das variações meteorológicas que podem ser identificadas na implantação do 

sistema. No Hemisfério Sul, por exemplo, os raios solares vêm do Norte a maior parte do ano, 

então, para a instalação de módulos fotovoltaicos é recomendável que eles fiquem posicionados 

para o norte a fim de se ter o maior aproveitamento. 

 

Figura 2.6: Declinação solar e sua variação ao longo do ano. 

Fonte: LABREN-CCST-INPE, 2017 
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2.5.1. Ângulos Notáveis em Energia Solar  

Podem ser definidos a partir do movimento relativo entre o Sol e a Terra, alguns ângulos 

importantes para o estudo da geometria Sol -Terra. Estes ângulos, ilustrados na figura 2.7, são:  

➢ Ângulo zenital (θz): é o ângulo entre os raios solares e o zênite, formado pelas semirretas 

definidas pela direção do sol e a vertical. 

➢ Elevação solar (α): é o ângulo formado pela altura entre os raios solares e a projeção 

destes sobre o plano horizontal e também, é o complemento do ângulo zenital (θz); 

➢ Ângulo Azimutal Solar (γS): é o ângulo formado entre a projeção dos raios solares sobre 

o plano horizontal e a direção norte-sul; é contado a partir da direção norte e, por 

convenção, é positivo caso a projeção se encontre à direita da direção norte-sul e 

negativo caso contrário; 

➢ Ângulo Azimutal da Superfície – Azimute (γ): é o ângulo formado entre a projeção da 

normal à superfície no plano horizontal e a direção norte-sul, e segue a mesma 

convenção adotada para o ângulo azimutal solar; 

➢ Inclinação da Superfície (β): é o ângulo formado entre o plano da superfície e o plano 

horizontal; 

➢ Ângulo de Incidência (θ): é o ângulo formado entre os raios solares e a normal à 

superfície. 

 

     

 

2.6 O papel do Engenheiro Eletricista  

Assim como em outras áreas na sua atuação, o Engenheiro Eletricista é o profissional 

responsável por desenhar, projetar e orientar a instalação do sistema de geração fotovoltaico, 

Figura 2.7: Ângulos Geometria Sol – Terra. 

Fonte: LABREN-CCST-INPE, 2017 
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além de acompanhar seu funcionamento para garantir que a energia seja gerada, transmitida, 

distribuída e consumida de forma segura. Aprovada em agosto de 2015, a decisão tomada pelo 

CONFEA em exigir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida apenas por 

Engenheiro Eletricista para sistemas de micro e mini geração distribuída tem por finalidade 

garantir os critérios de segurança e qualidade do sistema de distribuição. Um projeto bem 

estruturado por um profissional qualificado traz um controle eficiente e racional dos recursos, 

garantindo a segurança e funcionalidade das instalações.  

Para além do projeto, é importante que o profissional saiba manejar e conectar 

apropriadamente os equipamentos para que possa acompanhar a execução do projeto de forma 

mais eficiente e com maior segurança. Por isso, é imprescindível que o estudante de Engenharia 

Elétrica tenha em sua formação a prática de manejo desses equipamentos. Um dos recursos 

mais efetivos para trabalhar esse quesito é a incorporação de atividades de prática laboratorial 

ao longo da formação acadêmica do estudante. 
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3. A Importância da Prática Laboratorial  

A educação tem por objetivo imediato o desenvolvimento da capacidade de pensar, não 

apenas de ministrar conhecimentos (PILETTI, 1997, p. 64). Uma das estratégias responsáveis 

para o cumprimento desse objetivo, é a prática laboratoriais, que vem sendo discutida ao longo 

dos anos, visto que, o laboratório apenas sendo o que é, já traz consigo uma riqueza inerente e 

um ânimo aos alunos. 

Deve-se ressaltar que, a efetivação do conhecimento não é advinda somente da 

manipulação dos materiais disponíveis ou do roteiro experimental bem elaborado, mas também, 

do envolvimento e comprometimento com a busca de respostas/soluções bem articuladas, que 

atrelam a fundamentação teórica com a prática experimental. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica: 

As propostas curriculares do Ensino Fundamental visarão desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa da escolarização, 

a saber: (...)  a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de 

atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo. 

(Brasil, 2013) 

 

 E também, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no seu Artigo 35, Inciso 

IV, diz: “É essencial a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”. (Brasil, 1996). 

O que mostra todo o reconhecimento e confirma a importância que são dados às práticas 

laboratoriais. 

Ao implementar as práticas laboratoriais no ambiente de ensino, os alunos são 

encaminhados a um caminho importantíssimo, o de tentativa e erro. Propondo então que, com 

auxílio da intuição e da teoria já adquirida, seja realizada a construção do experimento, obtendo 

com maestria seu produto final. A discordância entre a importância dada pelos docentes e a 

pouca realização dessas atividades, na prática pedagógica, podem estar associadas à falta de 

clareza que ainda se tem quanto ao papel do laboratório no processo ensino-aprendizagem. É 

também bom destacar que em grande parte das escolas brasileiras, os laboratórios estão 

sucateados, dada a falta de investimentos dos entes públicos, que não oferecem as condições 

mínimas necessárias para o funcionamento adequado dos mesmos. 

Como já dito no início, o ânimo despertado no aluno sobre a prática do Laboratório se 

faz extremamente relevante pelo fato de que, traz fluidez e dinamismo às aulas. Isso acontece 

por trazer à realidade parte da teoria já apresentada, utilizar de ambientes diferentes daqueles 
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frequentados rotineiramente e, ao mesmo tempo, criar sentido para aquilo que é objeto de 

estudo, despertando o interesse e estimulando a reflexão aos estudantes. 

3.1. Método Científico 

O termo grego Méthodos é composto pelas palavras, “Meta” e “hódos”, possíveis de 

serem traduzidas interpretativamente como “caminho através do qual... se faz ciência” 

(BAILLY, 1950). O conhecimento científico obtido através do processo metodológico, tem 

como finalidade, em sua maioria, explicar e discutir um fenômeno baseado na verificação de 

uma ou mais hipóteses. Dessa forma, está diretamente vinculado a questões específicas na qual 

trata de explicá-las e relacioná-las com outros fatos. 

Marconi e Lakatos (2003), definem que o método científico é dividido em quatro etapas, 

sendo elas:  

➢ A observação: é a etapa em que há execução dos questionamentos sobre o fato observado, 

a formulação de uma hipótese que é uma possível explicação para o problema em questão;  

➢ A experimentação: onde o pesquisador realiza experiências para provar a veracidade de sua 

hipótese;  

➢ A interpretação dos resultados: momento em que o pesquisador interpreta os resultados de 

sua pesquisa; 

➢ A conclusão: onde é feita uma análise final e considerável sobre o fato em questão. 

Ao se tratar do ambiente laboratorial e, portanto, da realização dos experimentos, deve-

se partir do pressuposto que os roteiros devem obedecer ao método científico para serem 

construídos e terem um resultado satisfatório. Mesmo que o método tenha como etapa inicial a 

observação, essa ainda é precedida da análise das teorias que, ao serem interpretadas, instiga o 

experimentador a testá-las.  

3.2. Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de graduação em Engenharia Elétrica da 

EMC/UFG  

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia Elétrica é uma proposta coletiva, 

construída em cima de reflexões, experiências, e responsabilidades que pretende, como fruto, 

apresentar um projeto de estratégias, de forma a aperfeiçoar o mecanismo da Escola. 

De acordo com o PPC, a articulação eficiente entre a teoria e prática no processo de 

ensino-aprendizagem é da maior importância para a formação do profissional de Engenharia 

Elétrica e, as atividades de caráter prático, vão além dos espaços disponibilizados pela 

EMC/UFG e podem ser entendidas tanto no âmbito interno, como externo da Escola. 
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No âmbito interno da Escola, os estudantes são exigidos por meio de disciplinas 

exclusivas para a implementação de experiências como as simulações computacionais e as 

práticas em laboratórios didáticos, como é o caso do Laboratório Fóton Lab/UFG. A facilitação 

do acesso dos alunos aos laboratórios de ensino, é considerada uma estratégia capaz de 

aumentar o contato do aluno com atividades experimentais, contribuindo para a construção e 

consolidação do conhecimento pelo estudante e favorecendo um melhor entendimento dos 

fenômenos físicos e, consequentemente, de sua abstração em modelos matemáticos. 

A vivência com o trabalho experimental possibilita o contato e a familiarização com 

equipamentos e processos típicos da vida profissional, tornando a teoria antes vista em sala de 

aula, muitas vezes, em algo concreto. Portanto, em um ambiente não controlado, a percepção 

das limitações e especificidades dos modelos teóricos é uma experiência significativa na 

formação do profissional, visto que garante uma melhor intimidade com o que está por vir. 

Seguindo então a ideia da implantação de atividades práticas na formação do 

Engenheiro Eletricista, é necessária uma revisão bibliográfica sobre o laboratório como 

instrumento de ensino prático, suas estruturas e finalidades para, assim, chegar à escolha de 

uma abordagem satisfatória para que se possa trabalhar a composição dos roteiros 

experimentais a serem trabalhados no laboratório Fóton Lab/UFG. 

  



   

 

28 
 

4. Tipos de Laboratórios didáticos 

É possível encontrar na literatura a descrição de diversos tipos de laboratório didático 

que diferenciam entre si tanto pelos fenômenos observados e conteúdo de ensino quanto pela 

abordagem, principalmente em relação aos procedimentos que são realizados. Alguns foram 

projetados e têm data de criação, outros têm data de criação desconhecida e advém da adaptação 

ao longo dos anos das atividades práticas feitas nos centros de ensino. 

 Alves Filho (2000) faz uma análise dos principais tipos de laboratório didático 

concebidos após diferentes proposições metodológicas, inclusive aquelas que foram objeto de 

investigação de dissertações ou teses e destaca o trabalho de pesquisadores brasileiros, pois 

além do valor intrínseco de seus estudos, estes investigaram o ambiente e as condições das 

instituições de ensino brasileiras. Vale destacar que muitas dessas investigações foram 

realizadas e direcionadas para os cursos universitários. 

Após uma revisão dos tipos de laboratório descritos na obra de Alves Filho (2000), 

foram selecionados cinco tipos de laboratório didático para discussão: Demonstrações, 

Tradicional, de Projetos, Fading e Divergente. Esses tipos foram escolhidos por estarem mais 

próximos da adoção levando em conta os materiais disponíveis no Fóton Lab/UFG e a criação 

de uma disciplina com horários estabelecidos para realização dos experimentos. 

4.1 Laboratório de Demonstrações 

Um dos tipos mais clássicos e conhecidos, o Laboratório de Demonstrações tem data de 

origem imprecisa, mas infere-se que está no processo de ensino há muito tempo. O professor 

assume a função de experimentador devido à quantidade restrita de material e/ou grau de 

dificuldade de operação dos equipamentos e é responsável por realizar as montagens e executar 

as medições. O aluno fica então como expectador, acompanhando a prática experimental de 

forma passiva, porém sempre atento para acompanhar o desenvolvimento da prática 

experimental e os efeitos observados. Este tipo de laboratório relaciona-se com a tradição 

magister dixit, na qual o professor exerce o papel de senhor absoluto do conhecimento e ao 

aluno cabe a função de ouvinte/observador, que anota os resultados e depois reflete sobre as 

relações de causa-efeito e sobre a validade dos resultados obtidos de acordo com as leis da 

Física que descrevem o fenômeno observado. 

A demonstração pode ser usada para iniciar um determinado conteúdo a fim de motivar 

os alunos para o tema; para ilustrar um dado fenômeno ou para facilitar a compreensão e fazer 

com que os alunos desenvolvam habilidades de “observação” e “reflexão” (Filho, 2000). Tais 
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habilidades estão próximas de uma visão empirista, uma vez que o ambiente experimental e o 

procedimento seguido pelo professor deixam engatilhada uma certa “coisa” a ser observada. 

Partindo da observação, o aluno reflete e indubitavelmente passará a aceitar que “os fatos falam 

por si só e deles serão inferidas as leis da Física” (Filho, 2000). 

4.2 Laboratório Tradicional 

É o tipo de laboratório mais conhecido e divulgado, tanto nas escolas quanto nas 

universidades. Nessa abordagem, as tarefas são transferidas aos alunos que, geralmente, 

trabalham em pequenos grupos no laboratório. Normalmente, a prática experimental é guiada 

por um roteiro altamente estruturado e organizado, cabendo ao professor o papel de supervisor 

dos processos de montagem e experimentação realizados pelos grupos de alunos.  

Apesar de, nesse modelo, os alunos assumirem um papel de protagonista, a liberdade de 

ação e poder de decisão deles são bem limitados, porque existe um limite de tempo para 

permanência no laboratório e percebe-se a existência de restrições estabelecidas no roteiro 

experimental, i.e., não é possível modificar a montagem experimental e possivelmente a ordem 

dos passos a serem seguidos.  

Apesar do nome “tradicional” remeter a uma abordagem antiquada/obsoleta, existem 

vários motivos pelos quais o laboratório tradicional ainda é muito difundido e válido. Vale 

destacar que o Laboratório Tradicional: 

• Possibilita que o aluno interaja com o equipamento; 

• Comprova leis e princípios (teoria validada na prática); 

• Habilita os estudantes a manusear instrumentos de medição; 

• Oferece um grande suporte/complemento às aulas teóricas. 

4.3 Laboratório de Projetos 

Esse tipo está mais ligado ao treinamento de uma futura profissão do que do ensino de 

modo geral, pois proporciona aos estudantes uma ampla liberdade de ação. No entanto, requer 

uma boa infraestrutura e a disponibilidade de recursos financeiros e, também, que os alunos 

tenham passado por um treinamento prévio em laboratórios do tipo “tradicional” ou 

“divergente” (Filho, 2000).  

Os estudantes, guiados pelo método científico, é que estabelecem os objetivos e 

formulam o processo a ser seguido para alcançá-los, i.e., os alunos devem propor um ensaio 

experimental novo que possa levar à produção de um relatório experimental como se fosse um 
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artigo a ser publicado. Nesse tipo de laboratório didático, os alunos são as maiores estrelas do 

processo pois assumem o papel de proponentes do projeto, planejadores, realizadores, 

observadores e relatores, cabendo ao professor o papel de guia nos procedimentos e revisor do 

relatório final. 

4.4 Laboratório Fading 

Proposto por Pimentel e Saad (1979), essa abordagem parte do Laboratório Tradicional 

com um roteiro extremamente organizado, sequencial e rígido e evolui gradativamente, ou seja, 

vai abstraindo lentamente a quantidade de informações do guia, dando margem para que os 

alunos proponham experimentos, se aproximando do Laboratório de Projetos. Com a 

diminuição da quantidade de informações no roteiro, o aluno é desafiado a planejar alguns 

procedimentos experimentais, sendo guiado pela teoria e pela curiosidade de medir os efeitos 

causados por variações de alguns parâmetros na montagem experimental. 

Verifica-se que o maior foco está no processo ensino-aprendizagem do método 

experimental, levando os alunos a pensarem na observação, formulação de perguntas, 

levantamento de hipóteses, formulação do procedimento experimental, análise dos resultados e 

então a concluir sobre a validação da hipótese levantada. Essa habilidade deve ir sendo aflorada 

durante a realização dos experimentos iniciais, guiando os alunos e mostrando como eles podem 

utilizar as próprias ideias para formularem pequenas atividades a serem incorporadas nos 

experimentos seguintes, até chegarem ao ponto de proporem o próprio experimento. 

4.5 Abordagem escolhida 

Levando em consideração as limitações da quantidade de materiais disponíveis para o 

laboratório no momento inicial, dispondo de apenas 1 kit e considerando o limite de tempo que 

uma disciplina normalmente tem e de recursos financeiros a serem destinados para o Fóton 

Lab/UFG, resolve-se então adotar a abordagem do Laboratório de Demonstrações: haverá um 

procedimento experimental a ser seguido pelo professor e um roteiro de atividades que o aluno 

usará para guiá-lo no processo de observação e atividades que o ajudarão a refletir sobre os 

resultados esperados versus os resultados/medições obtidas no experimento, bem como sobre 

os efeitos de variações em parâmetros da montagem experimental. 
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5. Experimentos sugeridos 

5.1 Conhecendo o laboratório  

5.1.1 A estrutura do laboratório  

De acordo com a lista enviada pela DUSOL Energia Sustentável, empresa doadora dos 

equipamentos que serão utilizados no Fóton Lab/UFG, o kit experimental será composto de: 

• 1 módulo de ESF Canadian Solar 330W  

• 1 inversor Phoenix 24V 375A  

• 1 controlador de carga BLUESOLAR MPPT 75V 15A 12/24V  

• 2 baterias estacionárias 12MVA-18 

A montagem dos equipamentos deve ser fixa, de forma que apenas as conexões fiquem 

disponíveis para serem conectadas/desconectadas para cada experimento. Recomenda-se para 

a realização dos experimentos subsequentes que o laboratório conte com os seguintes 

equipamentos extra: 

• 2 voltímetros CC 

• 2 voltímetros CA 

• 1 amperímetro CC 

• 1 amperímetro CA 

• 3 lâmpadas 220V CA 

• 1 lâmpada 12 VDC 

• 1 potenciômetro linear TB-569 15A 

• 1 secador de cabelos de alta temperatura 

• Rolo de papel manteiga 

• Cartolina preta 

Para facilitar o uso repetido em alguns experimentos, recomenda-se a montagem de 

blocos fixos com alguns dos equipamentos. 

• Conjunto de excitação luminosa (Figura 5.1.1) 

 

Figura 5.1.1: Esquema de montagem – conjunto de excitação luminosa. 
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• Conjunto de carga DC variável (Figura 5.1.2) 

 

Figura 5.1.2: Esquema de montagem – conjunto de carga DC variável. 

 

5.1.2 A motivação experimental  

No primeiro momento, os alunos devem conhecer o laboratório e os equipamentos dos 

quais este está munido, entendo seu funcionamento básico e, assim, se prepararem para os 

próximos experimentos. Assim como é importante saber quais equipamentos existem no 

laboratório, é importante conhecer também suas funções, interconexões e aspectos de 

segurança. O funcionamento detalhado de cada equipamento será abordado nos próximos 

experimentos.  

As atividades propostas para esse experimento e para os subsequentes se encontram 

no apêndice deste memorial, formando o manual do professor e a apostila do aluno. 

5.2 O Efeito Fotovoltaico 

É um fenômeno que acontece quando um material semicondutor é exposto à luz, seja 

ela do sol, ou de qualquer outra fonte. A movimentação de elétrons entre as bandas de energia 

desses materiais, como nas células fotovoltaicas, que são produzidos com materiais 

semicondutores, torna possível a produção de corrente elétrica, o que representa a conversão 

direta de energia solar em elétrica. 

Os materiais semicondutores podem apresentar os dois comportamentos: de condutor 

ou de isolante o que dependerá dos fatores que estão influenciando-o, como: pressão, radiação 

incidente, temperatura etc. Como exceção entre o restante dos materiais, eles contam com a 

presença de um “Gap de Energia”, que se refere a um intervalo entre as bandas de valência e 

de condução de energia, suficiente para ocorrer a condução de elétrons. Ver figura 5.2.1.  
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A banda de valência de um material semicondutor, normalmente, encontra-se completa, 

enquanto que, a banda de condução encontra-se vazia. Por isso, por condições naturais os 

elétrons de valência podem obter energia cinética e assim quebrar ligações para alcançar seu 

estado livre. Esse processo ocorre quando ao “receber fótons de radiação eletromagnética com 

frequência dentro do espectro da luz visível, os elétrons da banda de valência podem saltar para 

a banda de condução, gerando no interior da estrutura cristalina do semicondutor uma corrente 

elétrica” (CALAFERRO, 2012). 

Existem hoje muitos materiais semicondutores apropriados para a conversão 

fotovoltaica, como por exemplo: o silício cristalino e o silício amorfo hidrogenado, que são 

mais comumente usados. Entre eles, há uma diferença estrutural e também uma distinção na 

viabilidade econômica, porém, muitos laboratórios do Mundo, estão empenhados em 

desenvolver tecnologias que otimizem os parâmetros de custo e eficiência dessas células 

solares. 

5.2.1. O Efeito fotovoltaico nas Células Solares Fotovoltaicas. 

Partindo do princípio em que uma célula solar é feita de silício cristalino puro, ao se 

introduzir uma face de átomos de Boro e em outra uma de átomos de Fósforo, forma-se a Junção 

PN.  

Figura 5.2.1: Nível de Energia entre os materiais. Em vermelho são as bandas de valência e em azul as bandas de 

condução. 

Fonte: Material de apoio didático ao experimento Energia Solar em Elétrica. 
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De acordo com a estrutura química dos elementos, o Boro torna-se um dopante receptor 

(P), por obter somente 3 elétrons em sua camada de valência e por isso, haverá uma falta de 1 

elétron em sua ligação com o Silício, que possui os 4 elétrons em sua camada de valência. Essa 

falta é denominada de lacuna e ocorre que, com pouca energia térmica um elétron do sítio 

vizinho, pode passar para essa posição, fazendo com que o buraco se desloque. 

Já o Fósforo por conta dos cinco elétrons na camada de valência, torna-se um dopante 

doador de elétrons (N), que em sua ligação com o Silício, restará um elétron, fracamente ligado 

ao átomo. Portanto, pouca energia é o suficiente para desloca-lo para a camada de condução. 

O que ocorre na junção PN é a passagem constante dos elétrons livres do lado N para o 

lado P, onde encontram os buracos que os capturam. Dessa forma, essas cargas aprisionadas 

dão origem a um campo elétrico que dificulta a contínua passagem do lado N para o P. O 

equilíbrio é atingido quando não há mais movimentação de elétrons livres remanescentes do 

lado N. 

Quando a junção PN é exposta a radiação solar e aos fótons de energia maior que o gap 

de energia, ocorre uma formação de vários pares elétrons-lacuna e quando isso acontece em 

uma região em que o campo elétrico é diferente de zero, as cargas são aceleradas gerando então 

uma corrente elétrica dentro da junção. Este fenômeno está ilustrado na figura 5.2.2. 

 

Figura 5.2.2: O Efeito Fotovoltaico na junção PN. 

Fonte: https://nucleoats.ind.br/sistema-fotovoltaico/ 

 

Dessa forma, se as duas extremidades (positiva e negativa) das células estiverem 

conectadas por um fio, haverá uma diferença de potencial elétrico que, portanto, representa a 

base para o funcionamento das células solares fotovoltaicas. 
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5.2.2. A motivação experimental 

A compreensão e o estudo sobre o Efeito Fotovoltaico é de suma importância para o 

crescimento das tecnologias nos dias atuais. Como dito, anteriormente, a diversificação da 

matriz energética para alternativas sustentáveis, como a Energia Solar Fotovoltaica, tornou-se 

necessária com o crescimento repentino de demanda energética. 

Aos alunos que cursarem essa disciplina e fizerem o bom uso dos ensinamentos do 

laboratório, irão ter suas perspectivas ampliadas sobre o efeito fotovoltaico e a influência da 

irradiância nos módulos, e também, sobre a ocorrência da conversão direta de energia solar em 

elétrica. No experimento serão aplicados 2 (dois) estágios diferentes de luminosidade, sendo 

eles:  

➢ Com uma lâmpada acesa; 

➢ Com duas lâmpadas acesas; 

Por isso, serão observadas mudanças nas medições de tensão e corrente elétrica, durante 

as diferentes luminosidades aplicadas que deverão ser justificadas pelos alunos.  

A segunda etapa do experimento contará com a armazenagem de energia elétrica em 

uma bateria, visando obter medições diferentes de tensão no início e final do mesmo. Neste 

caso, tem-se por objetivo, realçar a funcionalidade da geração fotovoltaica também quando o 

destino da energia for o armazenamento. 

O uso da Energia Elétrica, atualmente, baseia-se em duas maiores formas: no 

aproveitamento direto em equipamentos eletrônicos ou durante o armazenamento em pilhas e 

baterias para o seu uso posterior. Portanto, a dinâmica proposta pelo experimento visa 

demonstrar essas duas maiores aplicações, quando se fala em Energia Elétrica. 

5.3 Efeitos da irradiância, temperatura e sujidade 

A célula fotovoltaica transforma a energia que chega na forma de luz solar em energia 

elétrica. A taxa na qual essa energia na forma luminosa chega à célula por unidade de área (ou 

densidade superficial de potência) é chamada de “irradiância”, que é simbolizada pela letra G 

maiúscula e medida em Watt por metro quadrado. 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐺     [
𝑊

𝑚2 ]     [5.3.1] 

Obs.: Não confundir com irradiação, que é a densidade superficial de energia emitida 

(medido em Wh/m² ou J/m²). 

O valor da irradiância varia em função da hora do dia, da disponibilidade de raios 

solares (como em dias nublados, por exemplos) e da massa atmosférica considerada (AM). Em 
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ensaios padronizados, utilizam-se as chamadas STC (standard test conditions), que estabelece 

valores padrões para os parâmetros de entrada, inclusive a irradiância. 

𝐺𝑆𝑇𝐶 = 1000 [
𝑊

𝑚2 ] = 1 𝑠𝑜𝑙 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑜    [5.3.2] 

Estes valores padronizados servem para melhorar o comparativo entre os diferentes 

módulos. Os outros valores STC são: 

• Incidência normal 

• Espectro solar AM 1.5 

• Temperatura da célula de 25 ºC 

Outra condição a ser considerada nos ensaios é a limpeza da superfície do módulo 

fotovoltaico, pois a sujidade na superfície pode comprometer a chegada dos raios luminosos à 

célula, prejudicando a geração de energia elétrica. 

A corrente elétrica que o módulo de ESF pode fornecer depende diretamente da 

intensidade da radiação solar que incide sobre as células fotovoltaicas. Com 1 sol pleno, ou 

seja, 1000 W/m² de irradiância, o módulo é capaz de fornecer a corrente máxima especificada 

em seu catálogo (na temperatura de 25 ºC). Essa corrente máxima fornecida pelo módulo varia 

proporcionalmente à irradiância. Com pouca luz a corrente fornecida pelo módulo é muito 

pequena e sua capacidade de gerar energia é reduzida de forma severa, como visto na figura 

5.3.1. 

 

Figura 5.3.1 - Curvas I-V características de um módulo de ESF em função da irradiância  

Fonte: VILLALVA, 2012 

Da mesma forma, a temperatura tem influência em seu funcionamento, alterando a 

tensão que o módulo fornece em seus terminais de forma inversamente proporcional, i.e, em 

temperaturas mais baixas, costuma-se aferir tensões maiores e vice-versa, alterando 

consequentemente a potência que é fornecida. Isso ocorre devido a alterações nas características 
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dos componentes semicondutores que, ao serem expostos a temperaturas mais altas, se 

aproximam mais de um condutor.  A corrente fornecida pelo módulo não se altera com a 

temperatura. As curvas I-V em função da temperatura são ilustradas na figura 5.3.2. 

 

Figura 5.3.2 - Curvas I-V características de um módulo de ESF em função da temperatura  

Fonte: VILLALVA, 2012 

Outro parâmetro importante a ser considerado é a sujidade da superfície do módulo 

fotovoltaico. Granulados de sujeira podem bloquear a passagem da luz que deveria chegar até 

as células, fazendo com que menos energia seja disponibilizada para a excitação dos elétrons 

que formariam a corrente fornecida, diminuindo a eficiência do módulo, uma vez que há uma 

queda da potência (produto V x I) fornecida pelo módulo para uma mesma potência irradiante. 

Estudos mostram que a sujidade diminuiu a eficiência dos módulos em até 3,2% para sujeira 

acumulada em períodos de 45 dias, e em até 18% para sujidades acumuladas por um período 

mais longo, de 3,5 anos. (ALVES, 2018) Na figura 5.3.5 é possível ver como a superfície de 

um módulo exposto a poeira fica opaco. 

 

Figura 5.3.3 – Módulo fotovoltaico sujo 
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5.3.1 A motivação experimental 

O objetivo deste experimento é verificar o que a variação de três parâmetros na entrada 

(irradiância, temperatura e sujidade) pode ocasionar nas leituras dos parâmetros de saída do 

módulo (tensão e corrente), mais especificamente a tensão de circuito aberto (VOC) e a corrente 

de curto-circuito (ISC), duas medidas muito importantes para a verificação do funcionamento 

do módulo fotovoltaico. Essas duas grandezas estão ilustradas na curva I-V característica de 

um módulo de ESF, figura 5.3.4. 

5.4. Os Efeitos do Controlador de Carga com Carga ajustável. 

O Controlador de Carga é o dispositivo que faz a correta ligação entre o módulo 

fotovoltaico e a bateria, evitando assim, que a mesma seja sobrecarregada ou descarregada 

excessivamente. De certa forma, a utilização do controlador de carga torna-se “obrigatória” em 

sistemas fotovoltaicos, para que, a bateria não seja danificada e tenha sua vida útil preservada. 

 

Figura 5.4.1 - Curva I-V característica de um módulo de ESF  

Fonte: VILLALVA, 2012 

Os modelos de Controladores de Carga, desde os mais sofisticados aos simples, 

trabalham com maneiras de proteger o funcionamento ideal das baterias. Entretanto, os mais 

sofisticados trabalham com essa proteção respeitando o perfil natural da carga, considerando os 

seus múltiplos estágios, e até podem rastrear o ponto de máxima potência do módulo 

fotovoltaico (MPPT) ou o conjunto deles. 
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Na prática e na maioria dos Sistemas Fotovoltaicos são empregados controladores de 

carga simples que fazem conexão e desconexão do módulo, e da carga consumidora, evitando 

a sobrecarga ou o descarregamento excessivo da bateria. Do simples ao sofisticado, sempre que 

possível, deve ser respeitado o perfil de carga das baterias, para que seja otimizado o 

carregamento e a durabilidade das mesmas. 

Os controladores de carga comerciais possuem três conjuntos de terminais e devem ser 

conectados a todos os componentes do sistema, conforme ilustrado na figura 5.4.2, portanto, 

não é recomendável que a bateria seja ligada diretamente ao módulo fotovoltaico. Com os 

consumidores conectados ao controlador é possível manter o rígido controle da bateria e se 

necessário fazer a desconexão quando o nível de carga é crítico. Portanto, caso não sejam 

utilizados, as baterias perdem essa proteção. 

 

Figura 5.4.2 Modo de conexão de um Controlador de Carga.  

Fonte: VILLALVA, 2012. 

5.4.1. Os Controladores com MPPT (Maximum Power Point Tracking- 

Rastreamento do Ponto de Potência Máxima) 

Este modelo de Controlador é utilizado para que o módulo fotovoltaico opere sempre 

em seu ponto de máxima potência, mesmo que sofra intermitências na geração, devido a 

mudança na intensidade de radiação solar, de sua temperatura de trabalho ou de carga. Sem o 

MPPT, há uma conexão direta entre módulo e bateria, portanto, o nível de tensão entregue pelo 

módulo é determinado pelos terminais da mesma. 

Teoricamente, há somente um ponto de tensão no qual o módulo atinge a sua máxima 

potência, portanto, é de responsabilidade dos controladores com MPPT fazerem os sistemas 
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fotovoltaicos operarem somente de acordo com ele. A sofisticação do seu circuito eletrônico 

com dois estágios permite que o módulo e a bateria funcionem desacoplados e com níveis de 

tensão diferentes, o que possibilita essa diferença na operação, conforme ilustrado na figura 

5.4.1. 

 

 

 

Figura 5.4.3: Operação do Módulo Fotovoltaico com controladores de carga com MPPT e sem esse recurso. 

Fonte:VILLALVA, 2012 

5.4.1. A motivação experimental 

O objetivo desse experimento é estudar o funcionamento do Controlador de Carga com 

MPPT conectado à carga ajustável, que, neste caso, essa variação de carga será feita com um 
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potenciômetro, componente elétrico com resistência ajustável. Esse experimento tende a 

representar os diferentes níveis de demanda que são exigidos na realidade, com cargas sendo 

conectadas e desconectadas constantemente. 

Para isso, serão verificadas a tensão de circuito aberto (Voc) e a corrente de curto-

circuito (Isc), duas medidas muito importantes para o estudo de funcionamento do módulo 

fotovoltaico. 

 

5.5. Efeitos do Sombreamento no Módulo Fotovoltaico 

O sombreamento nos módulos é um grande problema na produção de Energia 

Fotovoltaica, que, de acordo com o que já foi apresentado, é diretamente proporcional à 

irradiância absorvida pelo módulo. 

Quando algum obstáculo, como folha, árvore ou prédio causa o sombreamento no 

módulo, a corrente produzida por esse, torna-se pequena ou até nula, e como as células dele 

estão conectadas em série, a corrente é propagada, podendo até parar a produção de energia. 

 

 

 

Figura 5.5.1: Funcionamento normal do Módulo Fotovoltaico. 

Fonte: VILLALVA, 2012. 

Figura 5.5.2: Funcionamento do Módulo Fotovoltaico com sombreamento. 

Fonte: VILLALVA, 2012 
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O efeito do Sombreamento também pode ocasionar a transferência do excesso de 

energia nas células que não foram sombreadas para a célula sombreada, o que pode provocar 

um intenso aumento de calor com a possível ruptura do vidro da célula afetada. Esse fenômeno 

é chamado de Ponto Quente (Hot-Spot) e para evitar que ele aconteça, utilizam- se diodos de 

desvio (bypass) ligados em paralelo isolando a célula que tenha sido sombreada com um 

caminho alternativo para a corrente elétrica. 

 

 

Embora os diodos não sejam uma solução excelente para a ocasião desse fenômeno, 

porque são limitados a um certo valor de tensão, que atingido eles serão despolarizados, 

conseguem permitir que o módulo continue funcionando com uma parte de fornecimento de 

corrente e não interrompa a produção de energia. 

5.5.1. A Motivação Experimental 

Com esse experimento será possível verificar o impacto do sombreamento e a 

importância da irradiância, com os danos que causam a sua ausência, para o funcionamento do 

módulo. 

Neste laboratório será utilizado um sombreamento artificial, para que as medições dos 

parâmetros de Tensão de Circuito Aberto (Voc) e Corrente de Curto Circuito (Isc) tornam- se 

objeto de estudo o Efeito de Sombreamento. 

Figura 5.5.3: Módulo fotovoltaico com sombra em uma célula  

Fonte: VILLALVA, 2012. 
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5.6 Alimentando cargas CA 

5.6.1 Inversor de frequência 

A maior parte dos aparelhos eletrodomésticos que utilizamos diariamente é fabricada 

para operar com a rede elétrica de tensão alternada. Como os módulos fotovoltaicos geram 

energia elétrica na forma de potência em corrente contínua, é necessária a presença de um 

conversor CC/CA para poder alimentar esses aparelhos com a energia proveniente dos arranjos 

fotovoltaicos. Apesar de ser um conversor CC/CA, esse equipamento é mais comumente 

conhecido como “inversor de frequência” ou simplesmente “inversor”. O inversor converte a 

potência em corrente contínua que provém do arranjo fotovoltaico em potência em corrente 

alternada que, quando em qualidade aceitável, alimentará as cargas CA e será injetada na rede 

elétrica. Um exemplo de conexão de entrada e saída de um inversor é mostrado na figura 5.6.1. 

 

Figura 5.6.1 - Exemplo de conexão de entrada e saída de um inversor  

Fonte: VILLALVA, 2012. 

O desenvolvimento da tecnologia eletrônica de potência permitiu considerável aumento 

na confiabilidade, redução de custos e eficiência de conversão CC/CA. Uma das funções que 

um inversor deve cumprir é a de regular o valor de saída basicamente de três formas diferentes: 

regulando a tensão antes do inversor (conversores CC/CC, MPPT), regulando a tensão no 

próprio inversor utilizando seu sistema de controle ou regulando o sinal do inversor utilizando 

um autotransformador. Um exemplo de conexão utilizando um conversor CC/CC de alto ganho 

é ilustrado na figura 5.6.2. 
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Figura 5.6.2 - Exemplo de conexão utilizando um conversor CC/CC de alto ganho  

Fonte: adaptado de FOROUZESH, et.al., 2017. 

5.6.2 A motivação experimental 

O laboratório FótonLab/UFG estará equipado com um inversor do modelo Phoenix 

24/375. As principais características desse inversor podem ser identificadas nas marcações em 

seu corpo, como visto nas figuras 5.6.3 a 5.6.7. 

 

Figura 5.6.3 – Vista superior (modelo e QR Code) 
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Figura 5.6.4 – Vista inferior (selos) 

 

Figura 5.6.5 – Vista frontal (resumo das características) 
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Figura 5.6.6 – Vista lateral esquerda (entrada CC, aterramento e controle) 

 

 

Figura 5.6.7 – Vista lateral direita (saída AC) 

Esse inversor apresenta, então, as características elencadas na tabela 5.6.1. 

Os inversores estáticos utilizam dispositivos semicondutores para efetuar a comutação 

e funcionam unicamente de dois modos: modo corte (off) e modo saturação (on). Por isso, o 

sinal alternado de saída obtido é quadrado. 
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Um sinal quadrado pode ser convertido em um sinal senoidal mediante filtros de potência, como 

é o caso do inversor Phoenix 24/375 que entrega uma onda senoidal pura em sua saída através 

da modulação por largura de pulsos (PWM, Pulse Width Modulation), que vai modificando a 

onda quadrada para formar as componentes que serão filtradas para a obtenção da onda senoidal 

pura, como visto na figura 5.6.5. 

 

Figura 5.6.8 – Ondas senoidal pura, modificada e quadrada  

Fonte: VILLALVA, 2012. 

Neste experimento, os alunos serão instigados a verificar o funcionamento do inversor 

na prática, alimentando uma carga AC utilizando a potência em CC gerada pelo módulo de 

ESF, comparando as potências de entrada e saída e estimando a eficiência nominal máxima e a 

eficiência medida do inversor. 

 

  



   

 

48 
 

6. Conclusão 

A necessidade de variação da Matriz Energética é nítida em todo o mundo, e ao se tratar 

de Brasil, cuja geração de energia elétrica é predominante a partir de recursos hídricos e cuja 

disponibilidade de recursos naturais é abundante, torna-se relevante a investigação e o estudo 

sobre as demais opções de geração de energia.  

Neste trabalho, buscou-se acrescentar metodologias de ensino aplicadas ao estudo da 

energia elétrica fotovoltaica, apresentando seis roteiros de atividades experimentais com o 

devido aparato para as suas realizações, permitindo aos alunos atingir uma maior compreensão 

sobre o assunto.  

Este trabalho contribui para que os estudantes da disciplina de Laboratório de Energia 

Solar Fotovoltaica e frequentadores do FótonLab/UFG criem uma visão ampla acerca de todos 

os componentes e caminhos percorridos para a geração de Energia Fotovoltaica. Os roteiros 

experimentais propostos foram elaborados visando atingir o público interessado em aprender 

os conceitos relacionados a energia solar e seus fundamentos, conforme a teoria é discorrida 

durante o trabalho, e que queiram adquirir a experiência de manusear e realizar medições nos 

equipamentos que integram um sistema de geração de Energia Solar Fotovoltaica. Desde já, 

espera-se que este trabalho contribua com o laboratório FótonLab/UFG a difundir a importância 

do estudo da Energia Solar Fotovoltaica nas Instituições de Ensino em geral. 

A proposta inicial para o FótonLab/UFG contava com a presença do módulo 

fotovoltaico dentro do ambiente do laboratório. Portanto, este trabalho foi produzido 

considerando essa configuração. Entretanto, no decorrer das discussões, mudou-se a proposta 

para que o módulo fotovoltaico seja instalado no telhado do laboratório e seja monitorado pelos 

alunos por meio dos equipamentos dispostos nas bancadas. Por isso, espera-se que este trabalho 

possa ser futuramente continuado, com constantes atualizações sobre o tema e sobre as 

atividades práticas de forma a diversificar as metodologias de ensino, incluindo atividades de 

monitoramento de um sistema instalado para captação da energia advinda do sol propriamente 

dito. Como sugestão de trabalhos futuros, indica-se o estudo sobre a escolha dos cabos, 

conexões e equipamentos, como as lâmpadas do conjunto de excitação luminosa que deve ser 

utilizado no sistema, e também, a montagem das bancadas físicas projetando a disposição destes 

equipamentos para serem utilizados pelos alunos. Em trabalhos de atualização dos roteiros 

experimentais, sugerimos a investigação de valores fixos para os parâmetros elétricos e de 

irradiância que possam ser validados com os experimentos feitos pelos professores 

anteriormente às aulas seguindo as especificações dos equipamentos. Para isso, podem ser 
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usadas diferentes técnicas de medições, como por exemplo, pelos componentes que 

acompanham em tempo real o funcionamento do sistema via USB Direct.VE ou via Bluetooth. 
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8. Apêndice 

8.1 Manual do professor 

 Para fins de organização visual, os roteiros experimentais do manual do professor serão 

apresentados a partir da página 56. Quebra de página pode ocorrer entre os experimentos para 

manter a organização visual. 

  



   

 

56 
 

Experimento 1 – Conhecendo o laboratório 

Objetivos de aprendizado 

Ao final dessa aula, os alunos devem ser capazes de: 

• Identificar os equipamentos que compões o kit experimental; 

• Saber as funções desses equipamentos; 

• Entender o funcionamento básico de cada equipamento; 

• Conhecer os pontos de interconexão dos equipamentos; 

• Compreender os aspectos de segurança dos equipamentos e as regras de 

segurança do laboratório. 

Materiais: 

• Todos os equipamentos do laboratório (não necessita de montagem prévia). 

Atividades 

1 – Apresente os equipamentos do laboratório e peça para que os alunos os identifiquem 

e completem as tabelas. Se necessário, peça para que recorram aos manuais. 

• Módulo de ESF 

Marca/modelo: Canadian Solar 330P 

INFO VALOR (STC) UNIDADE 

Irradiância 1000 W/m² 

Espectro AM 1.5 - 

Temperatura da célula 25 ºC 

Potência nominal máx. (Pmax) 330 W 

Tensão nominal de operação (Vmp) 32,2 V 

Corrente nominal de operação (Imp) 10,24 A 

Eficiência percentual 17,8 - 

 

• Inversor  

Marca/modelo: Phoenix 12/375 

INFO VALOR UNIDADE 

Potência contínua a 25 ºC  300  W 

Potência contínua a 40 ºC  260 W 

Tensão de saída CA (VCA) 120 / 230 V 

Frequência (f) 50 / 60 Hz 

 

• Controlador de carga  

Marca/modelo: Bluesolar 75/15 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de bateria 12 / 24 V 

Corrente de carga nominal 15 A 

Potência PV nominal 12V 220 W 

Potência PV nominal 24V 440 W 

Máx. PV corrente de curto-

circuito 

15 A 
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• Bateria estacionária 

Marca/modelo: Moura 12MVA-18 C20  

INFO VALOR UNIDADE 

Capacidade nominal  18 Ah 

Resistência interna 15 mΩ 

Corrente de recarga 

máxima 

5,4 A 

 

2 - Explique a função de cada equipamento para os alunos e peça para que façam uma 

síntese na atividade 2 da apostila. 

• Módulo de ESF 

Responsável por transformar a energia incidente na forma de 

radiação em energia solar através do efeito fotovoltaico. 

 

• Inversor  

Transforma a tensão DC que sai do módulo de ESF para tensão AC 

para poder alimentar dispositivos que operam em tensão AC ou injetar na 

rede (no caso de sistemas grid-tie). 

 

• Controlador de carga  

 Também chamado de MPPT, esse dispositivo rastreia o ponto de 

máxima potência do módulo fotovoltaico e entrega esta potência máxima 

na tensão da bateria, proporcionando, assim, um aumento substancial no 

rendimento do sistema. 

 

• Bateria estacionária 

Armazena a energia gerada caso esta não esteja sendo consumida 

de forma concomitante com a geração. 

 

3 – Comente com os alunos sobre as interconexões disponíveis e peça para que eles 

completem o diagrama esquemático de montagem completa do sistema do laboratório.  
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4 – Peça para que os alunos marquem qual a classificação desse sistema. 

(X) Off-grid   

(  ) Grid-tie   

(  ) Híbrido 

5 – Apresente as regras de acesso, permanência e de segurança na operação e observação 

dos experimentos para que na próxima aula seja possível iniciar com o primeiro experimento. 

Essas são as regras que os alunos devem seguir: 

• Para sua segurança, vista-se com sapatos fechados, preferencialmente com fundo 

emborrachado. 

• É proibido acessar o laboratório com garrafas de água e alimentos, visando assim 

manter a sua segurança e a integridade dos equipamentos. 

• Observe os experimentos mantendo uma distância segura. 

• Não toque nos condutores e/ou medidores durante a realização do experimento.  

• Em caso de dúvida, chame o professor para que faça a intervenção necessária. 

• Somente toque em algum equipamento com a devida certeza de que o mesmo se 

encontra desenergizado. 

• Reporte qualquer anomalia visual ou sonora ao professor para que cuide da 

manutenção do equipamento imediatamente. 
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Experimento 2 – O Efeito Fotovoltaico 

Objetivos de aprendizado 

Ao final dessa aula, os alunos devem ser capazes de: 

• Compreender o Efeito Fotovoltaico; 

• Entender o funcionamento básico dos módulos fotovoltaicos; 

• Identificar a fonte de variação da tensão de saída; 

• Compreender o impacto da irradiância na geração de energia fotovoltaica; 

 

Materiais: 

• 1 Módulo Fotovoltaico; 

• 1 Carga DC; 

• 1 Bateria estacionária; 

• Conjunto de excitação luminosa; 

• 1 Voltímetro; 

• Cabos para interconexões; 

 

Atividades 

1 - Conecte os elementos de acordo com a etapa 1 apresentada e peça para os alunos 

anotarem as medições necessárias e conferirem os resultados. 

 

 
Figura 1 - Etapa 1 

  



   

 

60 
 

Tabela 1 

 

 

 

 

2 - De acordo com a figura da Etapa 2, faça a conexão do módulo fotovoltaico e a bateria 

estacionária. Aguarde 10 minutos e depois  peça para os alunos anotarem as medições 

necessárias e conferirem os resultados. 

 

Figura 2 - Etapa 2 

  

 

ETAPA 1 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Potência  

Calculada 

(W) 

Potência  

Nominal 

do 

Módulo 

(W) 

Diferença 

na 

potência 

(%) 

Carga DC      
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Tabela 2 

 

 

 

3 - Agora conecte a carga DC na bateria estacionária, conforme o esquema da etapa 3. 

Peça para os alunos anotarem as medições necessárias e conferirem os resultados. 

 

Figura 3 - Etapa 3 

Tabela 3 

 

 

 

   

 

ETAPA 2 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Bateria Estacionária   

 

ETAPA 3 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Potência  

Calculada 

(W) 

Potência  

Nominal 

da 

bateria 

(W) 

Diferença 

na 

potência 

(%) 

Carga DC       
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4 - Ao finalizar todas as etapas acima, repita todo o procedimento agora utilizando a 

iluminação de duas lâmpadas e peça para os alunos anotearem nas tabelas abaixo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - De acordo com as anotações nas tabelas, peça para os alunos explicarem a diferença 

entre os resultados e discorrerem sobre o efeito físico que acontece durante as duas situações. 

 

Sugestão de resposta: A diferença dos resultados acontece devido a irradiância que 

incide no módulo em cada etapa. Os resultados de tensão e corrente são diretamente 

proporcionais à quantidade de luminosidade absorvida. 

De acordo com a teoria antes explicada, o efeito físico é o fotovoltaico, onde ocorre 

a absorção de energia dos fótons pelos elétrons, sendo capazes então de ultrapassar 

o “gap de energia” que existe nos materiais semicondutores. Além disso, ao ser 

atingida pela radiação, a junção pn do módulo passa por diversas etapas, sendo 

então possível a produção de corrente elétrica. 

 

6 – Questione os alunos: caso sejam desligadas todas as duas lâmpadas, haverá potência 

suficiente para acender a lâmpada? Peça para que respondam com base nos resultados obtidos. 

 

Sugestão de resposta: Essa questão deve ser respondida de acordo com a 

comparação entre a potência exigida pela carga e a potência alcançada pelo 

módulo ao serem ligadas as lâmpadas em cada etapa. É esperado que os alunos 

pensem no uso das baterias como recurso para suprir o fornecimento de energia. 

  

 

ETAPA 1 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Potência  

Calculada 

(W) 

Potência  
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(W) 
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na 
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Carga DC       

 

ETAPA 2 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Bateria Estacionária   

 

ETAPA 3 

Corrente 

Medida 

(A) 
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(V) 

Potência  
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(W) 

Potência  

Nominal 

(W) 
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na 

potência 

(%) 

Carga DC       
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Experimento 3 – Efeitos da irradiância, temperatura e sujidade 

Objetivos de aprendizado 

Ao final dessa aula, os alunos devem ser capazes de: 

• Identificar os parâmetros de entrada e saída do sistema. 

• Entender o efeito provocado na saída devido a mudanças na entrada. 

• Compreender o conceito de irradiância e como sua variação afeta a geração de 

energia elétrica. 

• Saber os efeitos que as mudanças na temperatura e a sujidade do módulo podem 

gerar. 

Materiais: 

• 1 módulo de ESF 

• 1 voltímetro 

• 1 amperímetro 

• Conjunto de excitação luminosa 

• Secador de cabelos 

• 1 rolo de papel manteiga 

Atividades 

1 – Monte o circuito como mostrado a seguir, faça as medições e peça para que os alunos 

tomem nota na Tabela A, primeiro com uma lâmpada acesa, depois com duas. 

 

2 - Monte o circuito como mostrado a seguir, faça as medições e peça para que os alunos 

tomem nota na Tabela A, primeiro com uma lâmpada acesa, depois com duas. 
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Tabela A 

Marca/modelo:  

Valores nominais 

INFO VALOR STC UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circruito (Isc)   

Com 1 lâmpada acesa 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circruito (Isc)   

Com 2 lâmpadas acesas 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circruito (Isc)   

 

3 – Peça para os alunos observarem os valores medidos e os compare em relação aos 

valores nominais STC e NMOT. Os valores diferem? Se sim, a que se deve essa diferença? 

Sim, diferem. Essa diferença se deve à diferença da irradiação que incide  

sobre o módulo durante o ensaio STC e os dois realizados no laboratório, 

bem como a temperatura em que se encontra a célula. 

 

4 – Peça para que os alunos estimem o valor da irradiância G quando há uma lâmpada 

acesa e quando há duas usando a seguinte equação: 

𝐺𝑖 = 1000 ∗
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝑆𝐶(𝑆𝑇𝐶)
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Tabela B 

INFO VALOR UNIDADE 

G1   

G2   

 

5 – Monte o circuito da figura a seguir usando as duas lâmpadas de excitação e peça 

para que os alunos anotem o valor medido na tabela C. Depois de 30 segundos, cubra o módulo 

com papel manteiga de modo que a superfície do módulo seja toda ofuscada. Peça para que os 

alunos anotem o novo valor medido na tabela C. 

 
 

 

6 – Monte o circuito da figura a seguir usando as duas lâmpadas de excitação e peça 

para que os alunos anotem o valor medido na tabela C. Depois de 30 segundos, cubra o módulo 

com papel manteiga de modo que a superfície do módulo seja toda ofuscada. Peça para que os 

alunos anotem o novo valor medido na tabela C. 
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7 – Monte o circuito da figura a seguir usando as duas lâmpadas de excitação. Depois 

de 30 segundos, desligue o ar condicionado e ligue o secador de cabelos de modo que a 

superfície do módulo seja aquecida. Peça para que os alunos anotem o valor medido na tabela 

C. 
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8 – Monte o circuito da figura a seguir usando as duas lâmpadas de excitação. Ligue 

novamente o secador de cabelos de modo que a superfície do módulo seja aquecida. Peça para 

que os alunos anotem o valor medido na tabela C. 

 
 

Tabela C 

Em temperatura ambiente, descoberto 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circruito (Isc)   

Coberto por papel manteiga 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circruito (Isc)   

Aquecido, descoberto 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circruito (Isc)   

 

9 – Peça para que os alunos discorram sobre a variação dos parâmetros de saída quando 

o módulo é coberto de papel manteiga e quando é aquecido. O que ocorre fisicamente no 

módulo para que essas mudanças ocorram? 

Resposta sugerida: No caso da simulação de sujidade, menos fótons chegam à célula 

fotovoltaica. Como a energia chega através dos quanta carregados pelos fótons, menos elétrons 

saltam de camada para a formação de corrente. Já o aumento da temperatura faz com que as 

propriedades do material semicondutor se alterem, principalmente a condutividade, que 

aumenta, pois esse aumento de temperatura faz com que muitos elétrons fiquem livres para 

saltar, deixando o material com características mais próximas de um condutor, diminuindo a 

tensão observada. 
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Experimento 4 – Efeitos do Controlador de Carga com Carga 

Ajustável 

Objetivos de aprendizado 

Ao final dessa aula, os alunos devem ser capazes de: 

• Identificar os parâmetros de entrada e saída do sistema. 

• Entender o efeito provocado na saída de carga devido às mudanças de carga 

adotadas. 

• Compreender o funcionamento do Controlador de Carga MPPT e os efeitos da 

carga ajustável. 

Materiais: 

• 1 Módulo de ESF. 

• 1 Voltímetro. 

• 1 Amperímetro. 

• Conjunto de excitação luminosa. 

• Conjunto de carga DC variável. 

• Cabos para interconexões. 

Atividades 

1 – Monte o circuito como mostrado na figura 1, coloque o potenciômetro na posição 

de meio curso e anote as grandezas medidas na Tabela A. 

 

Figura 1 
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Tabela A: 

Etapa Tensão (Vcarga) Corrente (Icarga) 

Carga média   

 

2 – Ajuste o potenciômetro para a posição de resistência mínima, faça as medições e 

anote na tabela B. Depois, ajuste o potenciômetro para a posição de resistência máxima e anote 

os novos valores medidos na tabela B. 

 

Tabela B: 

Etapa Tensão (Vcarga) Corrente (Icarga) 

Carga mínima   

Carga máxima   

 

3 – Calcule a potência em cada estágio e anote na tabela C: 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Tabela C: 

Etapa Potência (Pcarga) 

Carga média  

Carga mínima  

Carga máxima  

 

4 – Discorra sobre os valores de potência encontrada em cada estágio e comente o papel 

do MPPT para que esses montantes de potência estejam sendo entregues à carga. O que 

ocorreria se essas etapas fossem feitas diretamente entre o módulo e a carga? 

Espera-se que os alunos encontrem valores em próximos para a potência Pcarga, uma 

vez que o MPPT opera com seu algoritmo buscando ajustar os parâmetros de saída para 

entregar o máximo de potência para a carga. Sem o MPPT, é esperado que o módulo sozinho 

não consiga realizar tais ajustes e as mudanças na carga acarretem em menor entrega de 

potência. 

 

 



   

 

70 
 

 

Experimento 5 – Efeitos do Sombreamento 

  

Objetivos de aprendizado: 

Ao final dessa aula, os alunos devem ser capazes de: 

• Compreender o efeito do sombreamento no desempenho do módulo ESF. 

• Entender o efeito provocado na corrente de saída do módulo, devido ao sombreamento. 

• Realizar as medições de corrente de curto circuito quando a célula é sombreada. 

  

Materiais: 

• 1 Módulo de ESF. 

• 1 Amperímetro CC. 

• Conjunto de excitação luminosa. 

• 1 Cartolina preta. 

• Cabos para interconexões. 

 

  

Atividades 

1 – Monte o circuito como mostrado abaixo e em seguida, anote os seguintes parâmetros na 

Tabela A. 
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Tabela A: 

Etapa Corrente de Curto 

Circuito-Isc (A) 

Sem Sombreamento  

  

2 – Recorte um pedaço de Cartolina e posicione em uma das células do Módulo ESF, sendo 

possível reproduzir parcialmente o sombreamento, peça os alunos para fazerem a medição de 

corrente, anotando-as na Tabela B. 

  

  

  

Tabela B: 

Etapa Corrente de Curto 

Circuito -Isc (A) 

Parcialmente sombreado   

  

3- Para reproduzir o sombreamento total da célula, posicione a cartolina de forma que 

cubra toda a célula, peça os alunos para fazerem a medição de Corrente e anotar na tabela C. 
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Tabela C: 

Etapa Corrente de Curto 

Circuito -Isc (A) 

Totalmente sombreado   

 

3 – Calcule a potência em cada estágio e anote na tabela D: 

 

Tabela D: 

Etapa Potência (Pcarga) 

Sem Sombreamento  

Sombreamento parcial  

Sombreamento total  

   

4- Após finalizadas todas as etapas, o que foi possível compreender sobre o 

sombreamento em cada uma delas? 

Espera-se que, com essa questão, os alunos discorram sobre os resultados do 

Sombreamento com base nas variações de corrente. E ainda assim, que consiga identificar, de 

acordo com a potência calculada, o efeito sobre a produtividade do módulo quando esse 

fenômeno acontece. 
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5 – Discorra sobre o fenômeno físico do ponto quente ou “hotspot” e como ele afeta o 

funcionamento das células solares. 

A célula quando sombreada pode se comportar como uma carga para as outras células 

do conjunto, recebendo toda a energia e dissipando-a em forma de calor e elevando sua 

temperatura. Este fenômeno é conhecido como ponto quente ou hotspot e seus efeitos são 

extremamente prejudiciais e irreversíveis. Por este motivo, convém utilizar diodos de desvio 

(by-pass) que desviam a corrente da célula sombreada, reduzindo os efeitos negativos de 

sombreamento. 
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Experimento 6 – Alimentando cargas CA 

Objetivos de aprendizado 

Ao final dessa aula, os alunos devem ser capazes de: 

• Entender a função do inversor no sistema fotovoltaico. 

• Identificar os pontos de ligação de entrada e saída. 

• Mensurar as grandezas elétricas de entrada e saída de um inversor. 

• Compreender o processo de conversão CC/CA. 

• Estimar a eficiência de um inversor a partir das potências de entrada e saída. 

Materiais: 

• 1 módulo de ESF 

• 2 voltímetros 

• 2 amperímetros 

• Conjunto de excitação luminosa 

• 1 lâmpada de 220VAC  

• Cabos para interconexão 

Atividades 

1 – Monte o circuito como mostrado na figura 1, faça as medições e peça para que os 

alunos tomem nota na Tabela A. Coloque o voltímetro e o amperímetro que se encontram do 

lado esquerdo no modo CC e os que se encontram do lado direito no modo CA RMS. Conecte 

o positivo da saída LOAD do MPPT ao lado esquerdo da entrada de controle do inversor. 

Tabela A 

Entrada (CC) 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão (Vin)   

Corrente (Iin)   

Saída (CA) 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de pico (Vp rms)   

Corrente (Iout rms)   

 

2 – Peça para que os alunos calculem a potência de entrada e a potência de saída e 

anotem na Tabela B: 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝐼𝑖𝑛 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑝 ∗ 𝐼𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑓. 𝑝. 

Obs: f.p. é o fator de potência. Tipicamente f.p.= 0,92 para lâmpadas do tipo LED. 
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Figura 1 
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Tabela B 

Entrada (CC) 

INFO VALOR UNIDADE 

Potência de entrada (Pin)   

Saída (CA) 

INFO VALOR UNIDADE 

Potência de entrada (Pout)   

 

3 – Peça para os alunos observarem os valores de potência calculados e os comparar em 

relação ao valor nominal (375 VA). A potência de saída está compatível com esse valor 

nominal? 

Aqui é esperado que os alunos vejam que a potência nominal fornecida 

é dada em VA, enquanto no item anterior eles calcularam a potência 

ativa em W. Sugere-se que seja pedido a eles que calculem Pout / f.p. para 

que se possa comparar as grandezas. 

 

 

 

4 – Peça para que os alunos calculem a eficiência do inversor e anotem na Tabela C. 

𝜂% =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
∗ 100 

  Tabela C 

INFO VALOR UNIDADE 

𝜂%   

 

5 – Sabendo que o inversor Phoenix 24/375 tem uma eficiência máxima de 89%, peça 

para que os alunos discorram sobre a diferença entre a eficiência calculada no item anterior e 

esse valor nominal. 

Espera-se que os alunos relembrem os conceitos estudados anteriormente 

e lembrem-se que os valores nominais são estimados nas STC, condições 

não encontradas no momento do experimento dentro do laboratório. 
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8.2 Apostila do aluno 

Para fins de organização visual, os roteiros experimentais da apostila do aluno serão 

apresentados a partir da página 78. Quebra de página pode ocorrer entre os experimentos para 

manter a organização visual. 
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Experimento 1 – Conhecendo o laboratório 

Introdução teórica 

A existência e a possibilidade de aferição de diferentes formas de energia permitem 

explicar diferentes fenômenos e ainda engenhar sobre formas de transformá-las umas nas outras 

através de diferentes processos, tornando possível a alimentação de um sistema com uma forma 

de energia através de uma fonte de outra forma de energia. 

 

Figura 1 - Conversões de energia (Nogueira, 2001) 

O sistema objeto de estudo deste laboratório faz a captação de energia na forma de 

radiação emitida pelo sol e, através da Célula Fotovoltaica, a transforma em energia elétrica 

para alimentação de dispositivos. Esse sistema é chamado de “sistema fotovoltaico”. 

 

  

Célula 
Fotovoltaica

Energia 
Luminosa

Energia 
Elétrica
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Sistema isolado (off-grid) 

Também conhecido como “sistema autônomo”, esse sistema é construído para atender 

demandas específicas em locais onde esta solução é a mais econômica e confiável para obter 

energia. Esse sistema é característico por não estar conectado à rede elétrica. Um dos exemplos 

mais comuns e em grande crescimento é a instalação de sistema fotovoltaico residencial, onde 

o consumo de energia passa a ser suprido apenas pela energia gerada através do sistema 

fotovoltaico. Devido aos horários com pouco ou nenhum recurso solar (como dias nublados ou 

à noite), o suprimento é complementado com a energia armazenada em baterias instaladas 

justamente para captar a energia excedente nos horários de muito ou pleno recurso solar, quando 

o consumo é menor que a produção. 

 

Figura 2 - Exemplo de sistema off-grid fonte: bmcenergia.com.br 

Sistema conectado à rede (grid-tie) 

Com o avanço da tecnologia de inversores de frequência e dos medidores de energia, 

foi possível chegar a uma nova modalidade de montagem do sistema fotovoltaico denominado 
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“grid-tie” ou “on-grid”. Nessa modalidade, o sistema é interligado com a rede da 

concessionária. Assim, sempre que houver excedente de energia gerada pelo sistema 

fotovoltaico, o montante remanescente é injetado na rede elétrica, gerando descontos na conta 

de energia do consumidor/microgerador. Por outro lado, sempre que a sua geração não suprir a 

demanda própria, a rede elétrica compensa injetando potência para seu consumo. É por isso que 

nas instalações do tipo grid-tie é necessário o uso de um medidor de energia bidirecional que 

mede e armazena os dados de entrada da rede e saída da geração do sistema. 

Em relação ao sistema autônomo, o sistema grid-tie é mais eficiente pois garante que 

toda energia gerada será utilizada localmente ou em outro ponto de conexão da rede.  

 

 

Figura 3 - Exemplo de sistema grid-tie fonte: bmcenergia.com.br 

Com o advento das novas baterias de fosfato de ferro e lítio (como as baterias 

PowerWall, da Tesla), iniciou-se a massiva popularização dos inversores híbridos, que 

possuem, ao mesmo tempo, as características técnicas dos inversores autônomos e dos 

inversores interativos com a rede, dando assim a abertura para a montagem de um sistema 

mesclado (híbrido) com características dos sistemas autônomos e dos sistemas grid-tie. 
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Atividades 

1 – Identifique os componentes do laboratório e complete a tabela com seus valores 

nominais. Se necessário, consulte os manuais. 

• Módulo de ESF  

Marca/modelo: Canadian Solar 330P 

INFO VALOR (STC) UNIDADE 

Irradiância  W/m² 

Espectro AM  - 

Temperatura da célula  ºC 

Potência nominal máx. (Pmax)  W 

Tensão nominal de operação (Vmp)  V 

Corrente nominal de operação (Imp)  A 

Eficiência percentual  - 

 

• Inversor  

Marca/modelo:  

INFO VALOR UNIDADE 

Potência contínua a 25 ºC    

Potência contínua a 40 ºC    

Tensão de saída CA (VCA) /   

Frequência (f) /   

 

• Controlador de carga  

Marca/modelo:  

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de bateria /   

Corrente de carga nominal   

Potência PV nominal 12V   

Potência PV nominal 24V   

Máx. PV corrente de curto-circuito   

 

• Bateria estacionária 

Marca/modelo:  

INFO VALOR UNIDADE 

Capacidade nominal    

Resistência interna   

Corrente de recarga máxima   

 

2 - Descreva brevemente a função de cada equipamento encontrado no laboratório. 

• Módulo de ESF 

 

 

 

 

 



   

 

82 
 

• Inversor  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Controlador de carga  

 

 

 

 

 

 

 

• Bateria estacionária 

 

 

 

 

 

 

 

3 – De acordo com as interconexões apresentadas, complete o diagrama de montagem 

completa do sistema do laboratório.  
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4 - Como esse sistema pode ser classificado? 

(  ) Off-grid 

(  ) Grid-tie 

(  ) Híbrido 

5 – Atente-se para as regras de acesso, permanência e de segurança na operação e 

observação dos experimentos para que na próxima aula seja possível iniciar com o primeiro 

experimento. 

• Para sua segurança, vista-se com sapatos fechados, preferencialmente com fundo 

emborrachado. 

• É proibido acessar o laboratório com garrafas de água e alimentos, visando assim 

manter a sua segurança e a integridade dos equipamentos. 

• Observe os experimentos mantendo uma distância segura. 

• Não toque nos condutores e/ou medidores durante a realização do experimento.  

• Em caso de dúvida, chame o professor para que faça a intervenção necessária. 

• Somente toque em algum equipamento com a devida certeza de que o mesmo se 

encontra desenergizado. 

• Reporte qualquer anomalia visual ou sonora ao professor para que cuide da 

manutenção do equipamento imediatamente. 
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Experimento 2 – O Efeito Fotovoltaico 

Introdução teórica 

O Efeito Fotovoltaico é um fenômeno que acontece quando um material semicondutor 

é exposto à luz, seja ela do sol, ou de qualquer outra fonte. A movimentação de elétrons entre 

as bandas de energia desses materiais, como nas células solares fotovoltaicas, que são 

produzidos com materiais semicondutores, torna possível a produção de corrente elétrica, o que 

representa a conversão direta de energia solar em elétrica. 

Quando a junção PN das células solares fotovoltaicas é exposta a radiação solar e, 

portanto, aos fótons com energia maior que o gap de energia, ocorre uma formação de vários 

pares elétrons-lacuna e quando isso acontece em uma região em que o campo elétrico é diferente 

de zero, as cargas são aceleradas gerando então uma corrente elétrica dentro da junção. 

 Dessa forma, se as duas extremidades (positiva e negativa) das células estiverem 

conectadas por um fio, haverá uma diferença de potencial elétrico que, portanto, representa a 

base para o funcionamento das células solares fotovoltaicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: O Efeito Fotovoltaico na junção PN 

Fonte: https://nucleoats.ind.br/sistema-fotovoltaico/ 
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Atividades 

1 - Conecte os elementos de acordo com a etapa 1 apresentada e anote as medições de 

corrente e tensão na tabela 1: 

 

Figura 1 - Etapa 1 

Tabela 1 

 

 

2 - De acordo com a figura 2, faça a conexão do módulo fotovoltaico e a bateria 

estacionária. Aguarde 10 minutos e depois anote as medições necessárias na tabela 2: 

 

ETAPA 1 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Potência  

Calculada 

(W) 

Potência  

Nominal 

do 

Módulo 

(W) 

Diferença 

na 

potência 

(%) 

Carga DC       
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Figura 2 - Etapa 2 

Tabela 2 

 

 

 

3 - Agora conecte a carga DC na bateria estacionária, conforme o esquema da figura 3, 

observe e anote as medições na tabela 3. 

 

ETAPA 2 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Bateria Estacionária   
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Figura 3 - Etapa 3 

Tabela 3 

 

 

4 - Ao finalizar todas as etapas acima, repita todo o procedimento agora utilizando a 

iluminação de duas lâmpadas e anote nas tabelas abaixo: 

 

 

 

 

ETAPA 3 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Potência  

Calculada 

(W) 

Potência  

Nominal 

da 

bateria 

(W) 

Diferença 

na 

potência 

(%) 

Carga DC       

 

ETAPA 1 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Potência  

Calculada 

(W) 

Potência  

Nominal 

do 

Módulo 

(W) 

Diferença 

na 

potência 

(%) 

Carga DC       
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5 - De acordo com as anotações nas tabelas, explique a diferença dos resultados e 

discorra sobre o efeito físico que acontece durante as duas situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Caso sejam desligadas todas as duas lâmpadas, haverá potência suficiente para 

acender a lâmpada? Responda com base nos resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ETAPA 2 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Bateria Estacionária   

 

ETAPA 3 

Corrente 

Medida 

(A) 

Tensão  

Medida 

(V) 

Potência  

Calculada 

(W) 

Potência  

Nominal 

da 

bateria 

(W) 

Diferença 

na 

potência 

(%) 

Carga DC       
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Experimento 3 – Efeitos da radiação, temperatura e sujidade 

Introdução teórica 

A célula fotovoltaica transforma a energia que chega na forma de luz solar em energia 

elétrica. A taxa na qual essa energia na forma luminosa chega à célula por unidade de área (ou 

densidade superficial de potência) é chamada de “irradiância”. 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐺     [
𝑊

𝑚2
 ] 

Obs.: Não confundir com irradiação, que é a densidade superficial de energia emitida 

(medido em Wh/m² ou J/m²). 

O valor da irradiância varia em função da hora do dia, da disponibilidade de raios 

solares (como em dias nublados, por exemplos) e da massa atmosférica considerada (AM). Em 

ensaios padronizados, utilizam-se as chamadas STC (standard test conditions), que estabelece 

valores padrões para os parâmetros de entrada, inclusive a irradiância. 

𝐺𝑆𝑇𝐶 = 1000 [
𝑊

𝑚2
 ] = 1 𝑠𝑜𝑙 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑜 

Estes valores padronizados servem para melhorar o comparativo entre os diferentes 

módulos. Os outros valores STC são: 

• Incidência normal 

• Espectro solar AM 1.5 

• Temperatura da célula de 25 ºC 

Outra condição a ser considerada nos ensaios é a limpeza da superfície do módulo 

fotovoltaico, pois a sujidade na superfície pode comprometer a chegada dos raios luminosos à 

célula, prejudicando a geração de energia elétrica. 

O objetivo deste experimento é verificar o que a variação de três parâmetros na entrada 

(irradiância, temperatura e sujidade) pode ocasionar nas leituras dos parâmetros de saída do 

módulo (tensão e corrente), mais especificamente a tensão de circuito aberto (VOC) e a corrente 

de curto-circuito (ISC), duas medidas muito importantes para a verificação do funcionamento 

do módulo fotovoltaico. 
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Figura 1 - Curva I-V característica de um módulo de ESF fonte: VILLALVA, 2012 

A corrente elétrica que o módulo de ESF pode fornecer depende diretamente da 

intensidade da radiação solar que incide sobre as células fotovoltaicas. Com 1 sol pleno, ou 

seja, 1000 W/m² de irradiância, o módulo é capaz de fornecer a corrente máxima especificada 

em seu catálogo (na temperatura de 25 ºC). Essa corrente máxima fornecida pelo módulo varia 

proporcionalmente à irradiância. Com pouca luz a corrente fornecida pelo módulo é muito 

pequena e sua capacidade de gerar energia é reduzida de forma severa. 

 

Figura 2 - Curvas I-V características de um módulo de ESF em função da irradiância  

Fonte: VILLALVA, 2012 

 



   

 

91 
 

Da mesma forma, a temperatura tem influência em seu funcionamento, alterando a 

tensão que o módulo fornece em seus terminais de forma inversamente proporcional, i.e, em 

temperaturas mais baixas, costuma-se aferir tensões maiores e vice-versa, alterando 

consequentemente a potência que é fornecida. Isso ocorre devido a alterações nas características 

dos componentes semicondutores que, ao serem expostos a temperaturas mais altas, se 

aproximam mais de um condutor.  A corrente fornecida pelo módulo não se altera com a 

temperatura. 

 

Figura 3 - Curvas I-V características de um módulo de ESF em função da temperatura  

Fonte: VILLALVA, 2012 

Outro parâmetro importante a ser considerado é a sujidade da superfície do módulo 

fotovoltaico. Granulados de sujeira podem bloquear a passagem da luz que deveria chegar até 

as células, fazendo com que menos energia seja disponibilizada para a excitação dos elétrons 

que formariam a corrente fornecida, diminuindo a eficiência do módulo, uma vez que há uma 

queda da potência (produto V x I) fornecida pelo módulo para uma mesma potência irradiante. 

Estudos mostram que a sujidade diminuiu a eficiência dos módulos em até 3,2% para sujeira 

acumulada em períodos de 45 dias, e em até 18% para sujidades acumuladas por um período 

mais longo, de 3,5 anos. 
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Atividades 

1 – Monte o circuito como mostrado a seguir, faça as medições tome nota na Tabela A, 

primeiro com uma lâmpada acesa, depois com duas. 

 

2 - Monte o circuito como mostrado a seguir, faça as medições e tome nota na Tabela 

A, primeiro com uma lâmpada acesa, depois com duas. 
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Tabela A 

Marca/modelo:  

Valores nominais 

INFO VALOR STC UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circuito (Isc)   

Com 1 lâmpada acesa 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circuito (Isc)   

Com 2 lâmpadas acesas 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circuito (Isc)   

 

3 – Observe os valores medidos e os compare em relação aos valores STC. Os valores 

diferem? Se sim, a que se deve essa diferença? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Estime o valor da irradiância G quando há uma lâmpada acesa e quando há duas 

usando a seguinte equação: 

𝐺𝑖 = 1000 ∗
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝑆𝐶(𝑆𝑇𝐶)
 

  Tabela B 

INFO VALOR UNIDADE 

G1   

G2   

 

5 – Monte o circuito da figura a seguir usando as duas lâmpadas de excitação e anote o 

valor medido na tabela C. Depois de 30 segundos, cubra o módulo com papel manteiga de modo 

que a superfície do módulo seja toda ofuscada. Anote o novo valor medido na tabela C. 
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6 – Monte o circuito da figura a seguir usando as duas lâmpadas de excitação e anote o 

valor medido na tabela C. Depois de 30 segundos, cubra o módulo com papel manteiga de modo 

que a superfície do módulo seja toda ofuscada. Anote o novo valor medido na tabela C. 

 
 

7 – Monte o circuito da figura a seguir usando as duas lâmpadas de excitação. Depois 

de 30 segundos, desligue o ar condicionado e ligue o secador de cabelos de modo que a 

superfície do módulo seja aquecida. Anote o valor medido na tabela C. 
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8 – Monte o circuito da figura a seguir usando as duas lâmpadas de excitação. Ligue 

novamente o secador de cabelos de modo que a superfície do módulo seja aquecida. Anote o 

valor medido na tabela C. 
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Tabela C 

Em temperatura ambiente, descoberto 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circuito (Isc)   

Coberto por papel manteiga 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circuito (Isc)   

Aquecido, descoberto 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de circuito aberto (Voc)   

Corrente de curto-circuito (Isc)   

 

9 – Discorra sobre a variação dos parâmetros de saída quando o módulo é coberto de 

papel manteiga e quando é aquecido. O que ocorre fisicamente no módulo para que essas 

mudanças ocorram? 
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Experimento 4 – Efeitos do Controlador de Carga com Carga 

Ajustável 

Introdução Teórica 

As diferentes formas de aproveitamento de Energia Elétrica, como no uso de 

equipamentos eletrônicos e na iluminação pública, impactam a geração de energia devido aos 

níveis de demanda exigidos diariamente. Portanto, antes desta energia ser consumida, há 

sempre um planejamento para que as três, geração, transmissão e distribuição, trabalhem em 

sincronismo, sendo possível atender a cada demanda. 

No Sistema de Energia Solar Fotovoltaica é imprescindível o uso de certos 

equipamentos, como: o módulo solar fotovoltaico, a bateria, o controlador de carga e de 

acordo com o destino dessa energia produzida, o inversor de frequências. A eficiência desse 

conjunto de equipamentos dependerá da quantidade de luminosidade absorvida e também é 

dimensionada pelo Controlador de Carga, portanto, todos devem ser conectados a ele. 

Neste experimento será ressaltada a importância do uso do Controlador de Carga com 

MPPT, que traz como benefícios ao sistema, a proteção na operação das baterias contribuindo 

com a durabilidade das mesmas, e o aproveitamento do módulo, com o rastreio de seu ponto 

de potência máximo. Na figura A, está ilustrada uma das formas de conexão do Controlador 

de Carga com o restante dos equipamentos. 

 

 

 

Figura A. Modo de conexão de um Controlador de Carga. Fonte: VILLALVA,2012. 

 



   

 

98 
 

Atividades 

1 – Monte o circuito como mostrado na figura 1, coloque o potenciômetro na posição 

de meio curso e anote as grandezas medidas na Tabela A. 

 

Figura 1 

Tabela A: 

Etapa Tensão (Vcarga) Corrente (Icarga) 

Carga média   

 

2 – Ajuste o potenciômetro para a posição de resistência mínima, faça as medições e 

anote na tabela B. Depois, ajuste o potenciômetro para a posição de resistência máxima e anote 

os novos valores medidos na tabela B. 

 

Tabela B: 

Etapa Tensão (Vcarga) Corrente (Icarga) 

Carga mínima   

Carga máxima   
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3 – Calcule a potência em cada estágio e anote na tabela C: 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Tabela C: 

Etapa Potência (Pcarga) 

Carga média  

Carga mínima  

Carga máxima  

 

4 – Discorra sobre os valores de potência encontrada em cada estágio e comente o papel 

do MPPT para que esses montantes de potência estejam sendo entregues à carga. O que 

ocorreria se essas etapas fossem feitas diretamente entre o módulo e a carga? 
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Experimento 5 – Efeitos do Sombreamento  

O sombreamento nos módulos é um grande problema na produção de Energia 

Fotovoltaica, que, de acordo com o que já foi apresentado, é diretamente proporcional à 

irradiância absorvida pelo módulo. A propagação contínua de corrente é o que permite que tal 

Energia seja produzida e convertida em Energia Elétrica, conforme mostrado na Figura 1. 

Portanto, quando obstáculo interfere na absorção de luminosidade, causando o 

sombreamento, a corrente produzida por esse, torna-se pequena ou até nula, e como as células 

estão conectadas em série, a produção de energia também é reduzida ou até mesmo 

interrompida, pela falta de propagação de corrente, como mostra na Figura 2. 

 

Figura 1: Funcionamento normal do Módulo Fotovoltaico. Fonte: VILLALVA,2012. 

 

Figura 2: Funcionamento do Módulo Fotovoltaico com sombreamento. Fonte: VILLALVA,2012. 
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O sombreamento de uma célula motiva também o aumento de sua temperatura, pois, a 

mesma torna-se uma espécie de carga para o restante, ocasionando a ruptura e degradação da 

célula afetada. Como resolução desse problema, denominado de “Ponto Quente”, são 

implantados Diodos de Desvio, que anulam o funcionamento da célula afetada pelo 

sombreamento, permitindo o funcionamento contínuo do módulo. 

 

Figura 3: Módulo fotovoltaico com sombra em uma célula (com diodo de bypass). Fonte: 

VILLALVA,2012. 

  

Atividades 

1 – Monte o circuito como mostrado abaixo e em seguida, anote os seguintes parâmetros na  
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Tabela A: 

Etapa Corrente de Curto 

Circuito-Isc (A) 

Sem Sombreamento  

  

2 – Recorte um pedaço de Cartolina e posicione em uma das células do Módulo ESF, sendo 

possível reproduzir parcialmente o sombreamento, peça os alunos para fazerem a medição de 

corrente, anotando-as na Tabela B. 

  

 

  

Tabela B: 

Etapa Corrente de Curto 

Circuito -Isc (A) 

Parcialmente sombreado   

  

3- Para reproduzir o sombreamento total da célula, posicione a cartolina de forma que 

cubra toda a célula, peça os alunos para fazerem a medição de Corrente e anotar na tabela C. 
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Tabela C: 

Etapa Corrente de Curto 

Circuito -Isc (A) 

Totalmente sombreado   

 

3 – Calcule a potência em cada estágio e anote na tabela D: 

Tabela D: 

Etapa Potência (Pcarga) 

Sem Sombreamento  

Sombreamento parcial  

Sombreamento total  

   

4- Após finalizadas todas as etapas, o que foi possível compreender sobre o 

sombreamento em cada uma delas? 
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5 – Discorra sobre o fenômeno físico do ponto quente ou “hotspot” e como ele afeta o 

funcionamento das células solares. 
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Experimento 6 – Alimentando cargas CA 

Introdução teórica 

 A maior parte dos aparelhos eletrodomésticos que utilizamos diariamente é fabricada 

para operar com a rede elétrica de tensão alternada. Como os módulos fotovoltaicos geram 

energia elétrica na forma de potência em corrente contínua, é necessária a presença de um 

conversor CC/CA para poder alimentar esses aparelhos com a energia proveniente dos arranjos 

fotovoltaicos. Apesar de ser um conversor CC/CA, esse equipamento é mais comumente 

conhecido como “inversor de frequência” ou simplesmente “inversor”. O inversor converte a 

potência em corrente contínua que provém do arranjo fotovoltaico em potência em corrente 

alternada que, quando em qualidade aceitável, alimentará as cargas CA e será injetada na rede 

elétrica. Um exemplo de conexão de entrada e saída de um inversor é mostrado na figura 5.6.1. 

 

Figura 1 - Exemplo de conexão de entrada e saída de um inversor 

Fonte: VILLALVA, 2012. 

O desenvolvimento da tecnologia eletrônica de potência permitiu considerável aumento 

na confiabilidade, redução de custos e eficiência de conversão CC/CA. Uma das funções que 

um inversor deve cumprir é a de regular o valor de saída basicamente de três formas diferentes: 

regulando a tensão antes do inversor (conversores CC/CC, MPPT), regulando a tensão no 

próprio inversor utilizando seu sistema de controle ou regulando o sinal do inversor utilizando 

um autotransformador. Um exemplo de conexão utilizando um conversor CC/CC de alto ganho 

é ilustrado na figura 5.6.2. 
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Figura 2 - Exemplo de conexão utilizando um conversor CC/CC de alto ganho 

Fonte: adaptado de FOROUZESH, et.al., 2017. 

O laboratório FótonLab/UFG estará equipado com um inversor do modelo Phoenix 

24/375. As principais características desse inversor podem ser identificadas nas marcações em 

seu corpo. Esse inversor apresenta, então, as características elencadas na tabela 1: 

Modelo Phoenix 24/375 

Tensão de entrada CC 18,4 – 34,0 Vdc (nominal 

24 Vdc) 

Corrente nominal de 

entrada CC 

18 Adc 

Tensão de saída CA 230 Vac 

Potência nominal 375 VA 

Frequência da onda de 

saída  

50 Hz 

Forma de onda de saída Senoide pura 

Tabela 1 – Características do inversor Phoenix 24/375 

Os inversores estáticos utilizam dispositivos semicondutores para efetuar a comutação 

e funcionam unicamente de dois modos: modo corte (off) e modo saturação (on). Por isso, o 

sinal alternado de saída obtido é quadrado. Um sinal quadrado pode ser convertido em um sinal 

senoidal mediante filtros de potência, como é o caso do inversor Phoenix 24/375 que entrega 

uma onda senoidal pura em sua saída através da modulação por largura de pulsos (PWM, Pulse 

Width Modulation), que vai modificando a onda quadrada para formar as componentes que 

serão filtradas para a obtenção da onda senoidal pura, como visto na figura 3. 
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Figura 3 – Ondas senoidal pura, modificada e quadrada  

Fonte: VILLALVA, 2012. 

 

 

 

Atividades 

1 – Monte o circuito como mostrado na figura 4, faça as medições e tome nota na Tabela 

A. Coloque o voltímetro e o amperímetro que se encontram do lado esquerdo no modo CC e os 

que se encontram do lado direito no modo CA RMS. Conecte o positivo da saída LOAD do 

MPPT ao lado esquerdo da entrada de controle do inversor. 

Tabela A 

Entrada (CC) 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão (Vin)   

Corrente (Iin)   

Saída (CA) 

INFO VALOR UNIDADE 

Tensão de pico (Vp rms)   

Corrente (Iout rms)   

 

2 – Calcule a potência de entrada e a potência de saída e anote na Tabela B: 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝐼𝑖𝑛 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑝 ∗ 𝐼𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑓. 𝑝. 

Obs: f.p. é o fator de potência. Tipicamente f.p.= 0,92 para lâmpadas do tipo LED. 
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Figura 4 
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Tabela B 

Entrada (CC) 

INFO VALOR UNIDADE 

Potência de entrada (Pin)   

Saída (CA) 

INFO VALOR UNIDADE 

Potência de entrada (Pout)   

 

3 – Observe os valores de potência calculados e os compare em relação ao valor nominal 

(375 VA). A potência de saída está compatível com esse valor nominal? 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Calcule a eficiência do inversor e anote na Tabela C. 

𝜂% =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
∗ 100 

  Tabela C 

INFO VALOR UNIDADE 

𝜂%   

 

5 – Sabendo que o inversor Phoenix 24/375 tem uma eficiência máxima de 89%, 

discorra sobre a diferença entre a eficiência calculada no item anterior e esse valor nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


