
TÍTULO: PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE EFICIÊNCIA PARA PAINÉIS
FOTOVOLTAICOS HÍBRIDOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRANINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ISRAEL SATURNO GOMESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RAIMUNDO NONATO DA ROCHA FILHO, ANTÔNIO CARLOS MARANGONIORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 
 O presente trabalho tem por objetivo o estudo da geração de energia 

elétrica através da conversão da energia solar, utilizando painéis fotovoltaicos. 

A energia solar é uma fonte abundante no planeta, mas ainda pouco explorada 

no Brasil. A partir do estudo e experimentos que estão sendo desenvolvidos 

espera-se que o painel construído durante este projeto denominado de painel 

fotovoltaico hibrido (PFH) proporcione uma otimização da geração de energia 

elétrica em relação ao painel fotovoltaico convencional com o aproveitamento 

da água utilizada no resfriamento para o banho, obtendo assim um melhor 

aproveitamento da energia. 

2. INTRODUÇÃO 
Um dos atuais problemas mundiais é a geração de energia elétrica e 

principalmente através de fonte renovável, limpa e que não cause danos nem 

impactos ambientais. A matriz energética brasileira é de hidrelétricas, porém o 

problema é o impacto ambiental gerado na sua construção, temos também 

uma parte da produção oriunda de termoelétricas, eólicas e nucleares, porém 

todas têm suas desvantagens, poluição, contaminação e local de instalação.  

O trabalho pioneiro sobre sistemas fotovoltaicos foi realizado por 

Alexandre-Edmund Becquerel (físico, 1839), ele observou que "correntes 

elétricas surgiram de certas reações químicas induzidas por luz "(Chapin, 

1954). Devido ao efeito da intensidade solar e da temperatura ambiente, a 

eficiência dos painéis fotovoltaicos diminui à medida que as temperaturas de 

operação aumentam. As células fotovoltaicas são construídas de 

semicondutores de silício que é o mesmo material utilizado na fabricação de 

chips de computadores, porém todo semicondutor perde eficiência com o 

aquecimento. Um sistema de refrigeração tipo termossifão, é um meio de 

transferência de calor de alto desempenho que é usada para transferir uma 

quantidade de calor a uma taxa elevada com uma diferença de temperatura, 

não só compensa o considerável custo de investimento financeiro associado à 

aplicação, mas também aumentando a vida útil do equipamento. O coletor 

(PFH) é uma integração de células fotovoltaicas e um coletor solar térmico em 

uma única unidade, capaz de gerar energia elétrica e térmica simultaneamente. 

Os transportadores de calor, como água ou ar, absorvem calor extraído do 

aquecimento das células fotovoltaicas. As células são então arrefecidas, 



melhorando assim o rendimento da eletricidade, além de fornecer energia 

térmica. (Meysam Moradgholi, Seyed Mostafa Nowee , Iman Abrishamchi, 2014). 

3. OBJETIVOS 
Projetar, construir e validar um sistema com eficiência de geração de 

energia elétrica e térmica através de painéis fotovoltaicos refrigerados 

(híbridos). O foco deste trabalho será otimizar a eficiência de geração de 

energia elétrica do painel fotovoltaico e, consequentemente, obter a geração de 

energia térmica com a energia dissipada pelo sistema.  

4. METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizado uma revisão literária, buscando embasamento 

teórico e aprofundamento no assunto para servir de colaboração para projetar 

e construir o sistema híbrido de geração de energia. Posteriormente foram 

desenvolvidas pesquisas para a construção do protótipo e do sistema de coleta 

de dados. A validação da modelagem está sendo feita por meio de análise de 

dados e comparação entre técnicas de captura de energia solar e resfriamento 

de painéis que melhor correspondam à eficiência do projeto.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram utilizados dois painéis fotovoltaicos do mesmo fabricante e com as 

mesmas especificações: Modelo ST – M10; Irradiância: 1.000W/m2 ; 

Temperatura do módulo: 25°C;  Potência Máxima: 10W;  Tensão circuito 

aberto: 21,6V;  Corrente de curto circuito: 0,6A. 

Os painéis foram montados sobre uma base de MDF com parafusos que 

permitem variar sua inclinação, por meio da regulagem das porcas no fuso 

conforme figura 1.  

     

Fig. 1 - Painéis fotovoltaicos montados sobre a base e painel de instrumentos 
Fonte: O autor 

Para refrigerar o painel utilizou-se um sistema tipo termossifão construído 

com tubos de cobre. Para melhorar a troca de calor foi adicionada pasta 

térmica entre a tubulação e o painel, a mesma pasta utilizada em 

processadores de computador.  



        

Fig. 3 - Sistema de refrigeração 
Fonte: O autor 

Desenvolveu-se um sistema de data logger composto de um 

microcontrolador, sensores de temperatura, tensão e corrente elétrica, um 

módulo clock para registrar os horários ao longo do dia e um módulo cartão SD 

para gravar os dados e desenvolver gráficos para análises de resultados. 

Também foi introduzido um sensor de temperatura a prova d’agua para medir a 

variação de temperatura da água no reservatório.  

 

Fig. 4  -  Sistema de coleta de dados 
Fonte: O autor 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Analisando os dados preliminares obtidos pelos sensores é possível 

constatar quantitativamente uma melhor eficiência de geração de energia 

elétrica no painel fotovoltaico refrigerado comparado ao painel não refrigerado. 

Porém é necessário que sejam feitos mais experimentos a fim de se obter mais 

dados, buscando melhorar ainda mais a eficiência do sistema. Os sensores de 

corrente se mostraram muito instáveis com correntes elétricas tão baixas, 

então novos testes estão sendo feitos com um novo sensor, o qual tem 

demonstrado melhor precisão. 
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