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Abstract — Photovoltaic (PV) generation has attracted 

worldwide attention as a potential energy source due to the 
necessity of diversifying the primary energy resources, 
technological advances and reduction of costs. In this context, 
CPFL, one of the largest private utilities in Brazil, decided to 
implement a 1 MWp solar farm, called USFV Tanquinho. Based 
on several measurements, such as irradiance, active power, DC 
voltages and currents, collected along the operation of USFV 
Tanquinho from January 2016 to April 2017, this paper analyzes 
the influence of cloud enhancement, shading and soiling on solar 
farm efficiency and operation. Overall, this work analyzes an 
extensive field data collection intending to assess three problems 
commonly faced in photovoltaic generation in order to shed light 
on these issues. 

Index Terms—Cloud enhancement, photovoltaic generation, 
shading, soiling, solar farms. 

I.  INTRODUÇÃO 

o contexto de energia limpa e renovável, o Brasil segue 
em destaque com uma diversificação expressiva de suas 
fontes de energia. Em se tratando de energias renováveis, 

o país dispõe de diversas opções de geração de energia limpa, 
como geração hidrelétrica, cogeração, biomassa, energia eólica 
e solar fotovoltaica [1]. 

Nos últimos 10 anos, a tecnologia fotovoltaica tem mostrado 
potencial para tornar-se uma das fontes de eletricidade 
predominantes no mundo, com crescimento robusto e contínuo 
mesmo em tempos de crise financeira. Espera-se que esse 
crescimento continue nos anos seguintes, respaldado pela 
conscientização das vantagens da energia fotovoltaica [2]. 

Estima-se que em 2023 haja por volta de 110 mil domicílios 
brasileiros com sistemas fotovoltaicos conectados à rede 
instalados sobre seus telhados. Destes, 60% estão nas áreas das 
seguintes distribuidoras: Cemig, Light, Ampla, CEEE-D, 
Coelba e CPFL Paulista, identificados como os principais 94 
mercados da geração distribuída fotovoltaica. O número de 
instalações resulta em uma potência instalada de 
aproximadamente 330 MWp, com geração de 400 GWh para o 
ano final da análise [3]. 
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O crescimento da instalação de sistemas fotovoltaicos 
estimula o desenvolvimento de pesquisas para caracterização 
de fenômenos que possam apresentar problemas operacionais 
para estes geradores, como o efeito de borda [4], além de 
fenômenos que possuem o potencial de influenciar na 
eficiência destes sistemas, como o sombreamento [5] e o 
acúmulo de sujeira nos módulos fotovoltaicos [6]. 

Desta forma, a literatura aborda estes fenômenos por 
diferentes perspectivas. Para o efeito de borda, destacam-se os 
trabalhos que quantificam os valores máximos de irradiância 
superiores ao valor da constante solar encontrados para 
diversas localidades, tal como o valor de 1800 W/m² para a 
região equatoriana dos Andes  [7], bem como o 
comportamento dos inversores acoplados em sistemas 
fotovoltaicos na presença de picos de irradiância causados 
pelo efeito de borda [8]. 

Quanto ao fenômeno de sombreamento, encontram-se 
trabalhos dedicados ao desenvolvimento de métodos para 
controle do ponto de operação a fim de maximizar a eficiência 
dos sistemas fotovoltaicos [9],[10] além de métodos para 
detecção de sombreamento parcial para maximização da 
eficiência dada esta condição [11]. 

Já para o acúmulo de sujeira nos painéis fotovoltaicos, 
apresentam-se trabalhos que estudam padrões do solo local 
para previsão das perdas por este fenômeno [6] bem como a 
otimização da limpeza dos módulos fotovoltaicos para regiões 
com baixa incidência de chuvas [12], visto que as perdas 
acumuladas por sujeira podem representar considerável 
impacto na geração de energia. 

Dada a importância destes fenômenos tanto do ponto de 
vista operacional quanto do ponto de vista de geração de 
energia, este trabalho tem por objetivo estudar a influência do 
efeito de borda assim como a influência das perdas por 
sombreamento e por acúmulo de sujeira para uma planta solar. 
Para tanto, analisam-se os dados coletados de janeiro de 2016 
até abril de 2017 dos arranjos laboratório tecnológico e 
técnico-comercial presentes na usina solar. Os dados coletados 
no primeiro arranjo foram avaliados quanto ao efeito de borda 
enquanto que os dados para o segundo arranjo foram 
utilizados para quantificação das perdas por sombreamento e 
acúmulo de sujeira nos módulos fotovoltaicos. Portanto, 
apresenta-se uma visão geral destes problemas comumente 
encontrados na operação de sistemas fotovoltaicos. 
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Este trabalho é dividido da seguinte maneira. No Capítulo 
II, descrevem-se as plantas solares, a estação solarimétrica e o 
sistema de aquisição e tratamento de dados presentes na USFV 
Tanquinho. No Capítulo III, descreve-se o problema estudado 
de efeito de borda para os subsistemas presentes no arranjo 
laboratório tecnológico existente na usina solar. Nos Capítulos 
IV e V, respectivamente, apresentam-se os métodos para 
avaliação das perdas técnicas devido ao sombreamento e ao 
acúmulo de sujeira nos painéis fotovoltaicos presentes nos 
arranjos técnico-comercial. No Capítulo VI, discutem-se os 
resultados obtidos para o efeito de borda bem como para as 
perdas por sombreamento e acúmulo de sujeira. Por fim, no 
Capítulo VII, apresentam-se as conclusões para os problemas 
operacionais apresentados. 

II.  DESCRIÇÃO PLANTA SOLAR – USFV TANQUINHO 

A Usina solar Tanquinho (USFV Tanquinho) é composta 
por três plantas solares e um aerogerador de potência nominal 
de 6 kW. As plantas solares são categorizadas em dois 
arranjos, a saber: técnico-comercial e laboratório tecnológico. 
As plantas 1 e 2 constituem o arranjo técnico-comercial, as 
quais somadas apresentam potência nominal de 1 MWp, 
diferenciando-se principalmente por adotarem tecnologias 
fotovoltaicas distintas (silício policristalino e filme fino, 
respectivamente). Já a planta 3 é classificada no grupo 
laboratório tecnológico, apresentando cinco tecnologias 
fotovoltaicas que somam a potência nominal de 75 kW. A Fig.  
1 apresenta a vista panorâmica da usina solar Tanquinho. 

 
Fig.  1. Vista panorâmica da USFV Tanquinho. 

Além das plantas solares e do aerogerador, a USFV 
Tanquinho apresenta uma estação solarimétrica para aquisição 
de informações como radiação direta, radiação difusa, 
temperatura, entre outros dados. Tanto a estação solarimétrica 
como as plantas solares e o aerogerador são conectados ao 
sistema integrado de aquisição e tratamento de dados, 
denominado Smart Integration (SI). 

Desta forma, dividem-se a apresentação das plantas solares e 
do sistema Smart Integration, juntamente com a estação 
solarimétrica, nas Subseções II.A e II.B, respectivamente. 

A.  Plantas solares 

Primeiramente, detalham-se as plantas 1 e 2 presentes no 
primeiro arranjo, chamado técnico-comercial (FV-MT), para 

em seguida descrever a planta 3 que forma o arranjo 
laboratório tecnológico de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 
A Fig.  2 apresenta a visão aérea da USFV Tanquinho bem 
como a separação geográfica das plantas solares. 

 
Fig.  2. Vista aérea da USFV Tanquinho. 

A planta 1, composta em sua totalidade por módulos 
fotovoltaicos de silício policristalino, os quais totalizam uma 
potência instalada de 499 kWp, é conectada por um inversor 
centralizado de marca Ingeteam modelo Ingecon Sun 500 HE 
TL com potência nominal de 500 kW. O inversor possui três 
entradas independentes C.C. de potência de 166,67 kW cada 
uma, com seu próprio sistema de rastreamento de máxima 
potência dos módulos FV (do inglês, Maximum Power Point 
Tracking – MPPT) e seu próprio sistema de monitoramento e 
coleta de dados. Cada entrada independente do inversor 
apresenta o mesmo número de módulos fotovoltaicos, sendo 
estes instalados conforme apresentado na Tabela I. 
Apresentam-se, na Fig.  2, a disposição das partes da Planta 1, 
a qual é dividida nos subsistemas de estrutura móvel (R83) ao 
centro da Planta, e nos subsistemas em estrutura fixa (R81 e 
R82) nas regiões adjacentes. 

TABELA I 

COMPOSIÇÃO DOS ARRANJOS FOTOVOLTAICOS DA PLANTA 1 

Arranjo 
Nº de 

Módulos 

Potência 
STC 

(kWp) 

Estrutura de 
fixação dos 

módulos 

Inclinação 
módulos 

Azimute 

Fixo 1 594 166,32 Fixa 20⁰ 0⁰ 
Fixo 2 594 166,32 Fixa 20⁰ 0⁰ 

Móvel 594 166,32 
Móvel (eixo 

horizontal N-S) 
Inclinação L-O       

(-45⁰,+45⁰) 
0⁰ 

 
A configuração da planta 1 permite comparar de maneira 

eficiente a produção de energia e consequentemente o 
desempenho de cada subsistema de módulos fotovoltaicos. O 
sistema móvel de rastreamento (tracking) movimenta os 
módulos de leste para oeste durante o dia a fim de posicionar a 
face dos mesmos perpendicularmente à radiação direta. A Fig.  
3 mostra a vista parcial dos módulos fotovoltaicos instalados 
na planta 1. 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 

 
 
 

3

 
Fig.  3. Vista parcial da planta 1. 

A planta 2 possui 3.600 módulos fotovoltaicos com 
tecnologia de categoria filme fino tipo silício amorfo 
microcristalino (a-Si/µSi) modelo DA-142C1, tendo cada 
painel uma potência de 142 Wp, totalizando a potência de 
511,2 kWp sob Standard Test Condition (STC). A planta 
possui 50 inversores trifásicos de potência nominal de 10 kW 
e a cada um deles estão conectados 72 módulos fotovoltaicos, 
dispostos em dois tipos de estrutura: meia-água tradicional e 
duas-águas. A Tabela II descreve como estão compostas as 
estruturas da Planta 2. 

TABELA II 

COMPOSIÇÃO DOS ARRANJOS FOTOVOLTAICOS DA PLANTA 2 

Estrutura 
Nº de 

Módulos 
Potência 

(kWp) 
Nº de 

Inversores 
Inclinação 
módulos 

Azimute 

Meia-água 
2448 347,6 34 12⁰ -23⁰ 
576 81,8 08 06⁰ -113⁰ 

Duas-águas 576 81,8 08 06º 67⁰ 

A Fig.  4 apresenta a vista parcial dos módulos fotovoltaicos 
instalados na planta 2. 

 
Fig.  4. Vista parcial da planta 2. 

A Planta 3 corresponde aos módulos instalados em baixa 
tensão (BT) localizados na parte inferior do talude, conforme 
pode ser visto no detalhe da Fig.  1. Esta planta é composta 
por cinco subsistemas fotovoltaicos descritos na Tabela III. 

B.  Estação Solarimétrica e sistema Smart Integration 

Com objetivo de avaliar a eficiência e desempenho da usina 
solar foi necessário a instalação e operação de uma estação 
solarimétrica fornecida pela empresa Campbell. Esta estação 
mede radiação direta, difusa e global, além de realizar 
medições de índices pluviométricos da localidade. A Fig.  5 
mostra a estação em funcionamento. 

 
Fig.  5. Estação Solarimétrica. 

O sistema Smart Integration (SI) é um sistema integrado 
para aquisição e tratamento de dados, responsável pelo 
monitoramento completo do projeto, isto é, captura os dados 
de geração da planta 1 (parte fixo 1, parte fixa 2 e parte 
móvel), planta 2 (dados dos 50 inversores), planta 3 (arranjo 
tecnológico das 5 diferentes tecnologias (BT01, BT02, BT03, 
BT04, BT05). De maneira geral, o sistema SI integra a planta 
de média tensão (MT), a planta de baixa tensão (BT) (Centro 
Tecnológico), a estação climático-solarimétrica e os circuitos 
primário e secundário. A Fig.  6 mostra os detalhes deste 
sistema de aquisição e tratamento de dados. 

 

TABELA III 

COMPOSIÇÃO DOS ARRANJOS FOTOVOLTAICOS DA PLANTA 3 

Planta 
FV 

Tecnologia Fotovoltaica 
Módulo Fotovoltaico Inversor 

Marca 
Potência 

(Wp) 
Nº de 

Módulos 
Potência total 

(kWp) 
Marca 

Potência 
(kW) 

Nº de 
Inversores 

BT01 Silicio policristalino Dya Solar 245 62 15,190 SMA 15,0 1 
BT02 Silicio monocristalino Canadian Solar 250 60 15,000 WEG 15,0 1 
BT03 Filme Fino aSi/µSi Apollo-Dupont 142 108 15,336 Santerno 4,9 3 
BT04 Silicio monocristalino Canadian Solar 265 58 15,370 SMA 15,0 1 
BT05 Filme Fino Telureto de Cádmio (CdTe) First Solar 97,5 152 14,820 Santerno 4,9 3 

TOTAL 440 75,716 
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Fig.  6. Visão Geral do sistema Smart Integration. 

A implantação do sistema SI permite que as plantas FV 
sejam monitoradas por bancada automatizada para ensaios 
complexos, com instrumentação virtual, cargas variáveis 
(supervisão da planta e consumidores), além da integração 
entre as plantas MT e BT, estação climática e conexão à rede. 

O programa do sistema SI faz referência a um sistema 
computacional que permite a execução sobre plataforma de 
instrumentação virtual (Plataforma National Instruments), com 
licença aberta, garantindo um respaldo muito eficiente de 
pesquisa e desenvolvimento no projeto, com inteligência e 
flexibilidade. A integração entre as plantas e o monitoramento 
climático-solar é fundamental para a efetividade dos 
resultados, possibilitando análises e avaliação de tecnologias, 
além do monitoramento climático e solarimétrico (irradiância 
global, direta e difusa). 

De forma geral, a planta 1 apresenta o monitoramento do 
inversor central, de fileiras de módulos fotovoltaicos e das 
inclinações horizontais e planos inclinados para o subsistema 
móvel. A medição de corrente e tensão deste sistema é 
realizado pelos monitores de fileiras. O monitoramento dos 
valores totais da planta é realizado pelo sistema Multimedidor 
Altus Mult. A planta também possui um disjuntor monitorado 
ABB que fornece tensão nas fases e entre fases, potência ativa, 
reativa e aparente, ângulo φ, energia consumida e fornecida e 
correntes nas fases. 

A Planta 2 possui sistema de monitoramento de fileiras de 
módulos fotovoltaicos, dos inversores existentes nesta planta e 
de temperatura dos módulos através de sensores presentes. 
Assim como na planta 1, os valores totais da planta 2 são 
coletados por meio do sistema Multimedidor Altus Mult2 e 
Altus Mult4. O disjuntor ABB instalado nesta planta também 
fornece os mesmos parâmetros descritos para a planta 1. 

Com relação à planta 3, o sistema de monitoramento coleta 
os dados referentes aos inversores, às fileiras de módulos 
fotovoltaicos além dos valores totais para cada um dos cinco 
subsistemas existentes nesta planta. 

Os dados das três plantas solares estão disponíveis no 
formato TDMS (Software LabView da National Instruments 
[13]), sendo posteriormente convertidos para Python para que 
sejam analisados [14]. Os dados analisados neste trabalho 
datam de janeiro de 2016 a abril de 2017, intervalo no qual se 

teve períodos de insolação consideravelmente elevados, 
possibilitando uma análise bem apurada dos dados adquiridos 
para cada uma das plantas. 

III.  EFEITO DE BORDA 

O efeito de borda é caracterizado por picos de irradiação 
solar ocasionados pela concentração da luz refratada durante 
instantes iniciais em que o sol é coberto por nuvens ou por 
instantes iniciais em que o sol emerge por detrás das nuvens. A 
borda de transição entre o encobrimento/descobrimento do sol 
pelas nuvens pode atuar similarmente a uma “lupa”, o que 
justifica a ocorrência de instantes de radiação solar que 
superam os valores da constante solar [15]. 

Para ilustrar este fenômeno, considere os perfis de 
irradiância solar apresentados na Fig.  7. Nota-se que ao longo 
do dia nove de novembro, o perfil de irradiância deste dia 
supera os valores obtidos para o dia de referência de céu limpo 
(dia 29 de outubro). Para a ocorrência do efeito de borda 
próximo ao pico de irradiância solar, percebe-se que o 
aumento do valor máximo de irradiância corresponde a cerca 
de 30% do valor máximo para o dia com céu limpo. 

 
Fig.  7. Perfis de irradiância solar para um dia de céu limpo e um dia nublado. 

Deste modo, para o estudo do efeito de borda na usina solar 
USFV Tanquinho, analisaram-se os dados coletados para cada 
subsistema presente na planta 3 (laboratório tecnológico), 
exceto pelo subsistema BT03. A exclusão das medidas do 
subsistema BT03 é devido à problemas de leitura em dois 
inversores que constituem este subsistema. Logo, optou-se 
pela não consideração dos dados coletados pelo terceiro 
inversor que compõe o sistema de medição. 

Entre as comparações realizadas, verificou-se se o aumento 
da irradiância máxima referente à ocorrência do efeito de 
borda durante o pico de irradiância solar ocasionou sobrecarga 
para a operação dos inversores acoplados aos sistemas 
fotovoltaicos. Conforme apresentado na Fig.  8, por exemplo, 
durante a operação do subsistema fotovoltaico BT02 no dia 12 
de dezembro, o inversor apresentou uma sobrecarga de 
aproximadamente 6% por volta das 10:49h. 
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Além da verificação de sobrecarga, compararam-se também 
os valores máximos de potência de dias parcialmente nublados 
com dias de céu limpo, a fim de quantificar o aumento de 
potência decorrentes deste fenômeno. 

 
Fig.  8. Perfil de geração do sistema fotovoltaico BT02 de potência nominal 
de 15 kW. 

IV.  PERDAS POR SOMBREAMENTO 

Constataram-se que as principais causas de sombreamento 
na USFV Tanquinho estão relacionadas ao sombreamento pelo 
horizonte, pelos painéis instalados nas áreas adjacentes e por 
estruturas ao redor da usina solar. 

Utiliza-se o diagrama da trajetória solar da Fig.  9 para 
exemplificar o sombreamento pelo horizonte adotado para a 
USFV Tanquinho. Deste diagrama, destaca-se que o 
sombreamento pelo horizonte se limita ao período da manhã, 
em que o tempo de encobrimento se diferencia de acordo com 
a época do ano. Por exemplo, o sombreamento se estende até 
as 8 horas entre 22 de maio e 23 de julho (curvas 1 e 2) 
enquanto este se extingue antes das 7 horas entre 23 de 
outubro e 21 de fevereiro (curvas 5 e 6). 

 
Fig.  9. Diagrama da trajetória solar e linha de horizonte. 

Para o sombreamento relacionado aos painéis adjacentes, 
ilustra-se na Fig.  10 uma ocorrência de sombreamento entre 
fileiras de painéis fotovoltaicos. Este sombreamento é 

decorrente da proximidade da instalação destes módulos, em 
que a ocorrência se limita a determinados períodos do dia. 
Além de bloquear a radiação direta, este sombreamento 
também reduz a fração de radiação difusa para o painel 
parcialmente encoberto. 

 
Fig.  10. Sombreamento entre fileiras de painéis fotovoltaicos. 

Já para o sombreamento ocasionado por estruturas ao redor 
da usina solar, detectou-se que os principais objetos que 
afetam a produção de energia através do encobrimento parcial 
dos painéis fotovoltaicos são as torres de sustentação das 
linhas de transmissão (Fig.  11), torres de telecomunicação e 
baias da subestação de Tanquinho. 

 
Fig.  11. Sombreamento ocasionado pela torre de transmissão. 

Após caracterizar as principais causas de perdas por 
sombreamento na USFV Tanquinho, quantificaram-se as 
perdas totais presentes para o arranjo técnico-comercial, i.e., 
plantas 1 e 2. Para tanto, identificaram-se as fileiras de painéis 
fotovoltaicos mais afetadas pelo sombreamento e 
determinaram-se as perdas para estes subsistemas através da 
comparação entre a energia real gerada por cada fileira com a 
energia teórica esperada caso não houvesse sombreamento. O 
levantamento das perdas por sombreamento é realizado 
estatisticamente após os dias aos quais os módulos foram 
limpos a fim de distinguir as perdas por sombreamento das 
perdas por acúmulo de sujeira. As perdas por planta são 
apresentas na Seção VI.   
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V.  PERDAS POR SUJEIRA NOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

A perda de eficiência dos painéis fotovoltaicos resultantes 
de sujeira acumulada nos módulos, como poeira e excremento 
de pássaros, ocorre similarmente às perdas por sombreamento, 
isto é, o painel é parcialmente ou totalmente encoberto o que 
diminui ou extingue a exposição aos raios solares pelos 
módulos para produção de energia. A sujeira acumulada nos 
sistemas fotovoltaicos depende das condições ambientais 
locais, frequência das chuvas, inclinação e estratégia de 
limpeza dos módulos. 

Para realizar a avaliação das perdas relativas à presença de 
sujeira acumulada nos módulos fotovoltaicos para o arranjo 
técnico-comercial (Plantas 1 e 2) da USFV Tanquinho, 
utilizou-se o procedimento de comparação da potência 
instantânea nos inversores para fileiras de painéis fotovoltaicos 
limpos e sujos, as quais foram identificadas sem problemas de 
eficiência devido a sombreamento. A  Fig.  12 mostra fileiras 
de painéis fotovoltaicos em que se aplicou este procedimento 
para quantificação das perdas por acúmulo de sujeira. 

 
Fig.  12. Arranjo fotovoltaico que possui painéis limpos e sujos para 

determinação das perdas por acúmulo de sujeira. 

VI.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As medições foram realizadas entre janeiro de 2016 e abril 
de 2017, em que se totalizaram 196 dias completos com 
medidas de irradiância da estação meteorológica e potência 
ativa das plantas de baixa tensão (BT01, BT02, BT04, BT05). 
Os dados coletados apresentaram resolução de 1 minuto. Não 
foi possível coletar informações referentes ao subsistema de 
baixa tensão BT03 devido a problemas referentes à coleta de 
dados. 

Os resultados obtidos quanto ao efeito de borda, ao 
sombreamento e à sujeira são apresentados separadamente nas 
respectivas seções a seguir. 

A.  Efeito de borda 

O aumento da potência de saída máxima devido ao efeito de 
borda é avaliado para as plantas de baixa tensão apresentadas 
na Tabela IV. A potência máxima para cada planta é 
apresentada separadamente por mês, sendo informado o 
número de medições completas coletadas para cada mês na 
última coluna. Para determinados meses, como março e abril, 

o número de medições excede 30 porque são meses em que há 
coleta de dados tanto para o ano de 2016 quanto para o ano de 
2017. 

Para as medições realizadas para a planta BT05 em janeiro, 
junho, novembro e dezembro, obteve-se apenas a medição de 
um dos três inversores existentes nesta planta. Deste modo, 
excluíram-se estes meses da análise da planta BT05. 

TABELA IV 

MEDIÇÕES MÁXIMAS MENSAIS DE POTÊNCIA SEPARADAS POR TECNOLOGIA 

Mês 
BT01 
(kW) 

BT02 
(kW) 

BT04 
(kW) 

BT05 
(kW) 

Medições 
(dias) 

Nominal 15,2 15,0 15,4 14,8 - 

Céu limpo 12,4 14,0 11,2 12,8 - 

Janeiro 11,0 14,5 13,1 - 3 

Fevereiro 14,2 15,2 14,3 16,0 9 

Março 14,5 15,5 13,8 15,4 33 

Abril 14,1 15,6 13,8 14,0 49 

Maio 14,7 15,4 13,3 15,2 25 

Junho 14,2 15,3 13,1 - 14 

Julho 13,5 13,9 11,2 12,6 1 

Agosto 14,6 15,7 13,9 15,2 11 

Setembro 15,1 15,8 13,4 14,7 6 

Outubro 14,6 15,6 14,0 15,8 22 

Novembro 14,7 15,6 14,2 - 12 

Dezembro 14,8 15,8 13,6 - 11 

Primeiramente, verifica-se que as plantas BT01 e BT04 não 
apresentaram valores máximos de potência que superassem a 
potência nominal dos inversores acoplados nestes sistemas. 
Entretanto, ao se comparar os valores máximos de potência 
mensal com um dia de referência de céu limpo, sendo este o 
dia 29 de outubro de 2016, tem-se que o aumento relativo da 
potência máxima atinge o valor de 21,77% para a planta BT01 
enquanto que para a BT04 este aumento atinge o valor de 
27,68%. 

Já para as plantas BT02 e BT05, houve medições mensais 
que violaram a potência nominal dos inversores acoplados 
nestes sistemas. Para a planta BT02, apenas os meses de 
janeiro e julho não apresentaram valores de potência máxima 
maiores do que a potência nominal de 15 kW. Dezembro e 
setembro apresentaram o maior valor de potência nominal, i.e., 
15,8 kW, o qual representa um aumento de 5,3% da potência 
nominal do inversor. Para a planta BT05, os meses fevereiro, 
março, maio, agosto e outubro apresentaram potência máxima 
superiores à potência nominal dos inversores, em que a 
máxima potência registrada ocorreu em fevereiro, sendo esta 
de 16 kW (representando um aumento de 8,1% da potência 
nominal dos inversores deste sistema). As  Fig.  8 e Fig.  13 
apresentam os dias com maiores valores de potência medida 
para as plantas BT02 e BT05, respectivamente. 
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Fig.  13. Potência máxima medida para a planta BT05 devido ao efeito de 

borda. 

Ressalta-se que, apesar de que as potências máximas para 
cada sistema fotovoltaico estudado apresentassem pequenos 
aumentos decorrentes do efeito de borda que ligeiramente 
superam a potência máxima dos inversores acoplados nestes 
sistemas, o estudo conduzido considerou medições com 
resolução de 1 minuto. Deste modo, espera-se que os valores 
de potência instantânea superem o aumento máximo de 10% 
encontrado para as medições utilizadas. 

B.  Perdas por sombreamento dos módulos fotovoltaicos 

A perda de eficiência por sombreamento para a USFV 
Tanquinho, tanto devido aos objetos localizados nas 
proximidades da usina solar quanto ao sombreamento entre 
fileiras, não afeta a usina solar em sua totalidade. A Fig.  14 
destaca as fileiras de painéis mais afetadas pelo 
sombreamento. 

 
Fig.  14. Principais fileiras afetadas por sombreamento de objetos. 

Além de não afetar totalmente os subsistemas fotovoltaicos 
presentes na usina solar, o sombreamento ocorre por limitados 
intervalos de tempo, correspondendo a 3,5 horas por dia. 
Deste modo, apesar de haver subsistemas que apresentem 
perdas de 24,4% devido ao sombreamento, percebe-se que 
estas perdas na planta 1 (Tabela V) e na planta 2 (Tabela VI) 
são no máximo de 5,4%.  

TABELA V 

PERDAS POR SOMBREAMENTO NA PLANTA 1 

Perdas 
Planta 1 

Fixo 1 Fixo 2 Móvel 

Sombreamento (%) 2,3 3,2 1,0 

A estrutura fixa de meia-água presente na planta 2 apresenta 
o maior nível de perdas por sombreamento devido a maior 
incidência de encobrimentos resultantes de objetos localizados 
ao redor da usina solar, como exemplificado na Fig.  14.  

TABELA VI 

PERDAS POR SOMBREAMENTO NA PLANTA 2 

Perdas 
Planta 2 

Meia-água 
(-23º) 

Duas-águas 
(-113º) 

Duas-águas 
(67º) 

Sombreamento (%) 5,4 0,5 0,3 

C.  Perdas por acúmulo de sujeira nos módulos fotovoltaicos 

Conforme apresentado na Fig.  12, o ensaio realizado para 
quantificação das perdas por acúmulo de sujeira consistiu na 
comparação entre a potência de saída de inversores que 
possuíam módulos fotovoltaicos com acúmulo de sujeira com 
inversores os quais os módulos haviam sido limpos. 

Para a planta 1, as variações das perdas por acúmulo de 
sujeira não variaram significativamente comparando-se os 
sistemas móveis e fixos. Isto se deve principalmente porque os 
sistemas fixos apresentam grau de inclinação elevado de 20º, o 
que contribui para a autolimpeza destes módulos decorrentes 
da ação de chuvas. Deste modo, a mobilidade dos painéis 
fotovoltaicos não representou uma vantagem para redução 
destas perdas. A Tabela VII resume as perdas gerais 
encontradas para os subsistemas presentes na planta 1. 

TABELA VII 

PERDAS POR SUJEIRA NA PLANTA 1 

Perdas 
Planta 1 

Fixo 1 Fixo 2 Móvel 

Sujeira (%) 2,7 2,7 2,7 

Já para os módulos presentes na planta 2, tem-se que os 
maiores índices de perdas medidos foram de 5,5% para os 
painéis com inclinação de 6º e 3% para os painéis com 
inclinação de 12º. Assim, nota-se que a variação do ângulo de 
inclinação de 6º para 12º reduz praticamente pela metade as 
perdas por acúmulo de sujeira nos módulos mais críticos. A 
Tabela VIII apresenta as perdas gerais encontradas para os 
subsistemas presentes na planta 2. 
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TABELA VIII 

PERDAS POR SUJEIRA NA PLANTA 2 

Perdas 
Planta 2 

Meia-água 
(-23º) 

Duas-águas 
(-113º) 

Duas-águas 
(67º) 

Sujeira (%) 2,9 3,4 3,4 

VII.  CONCLUSÕES 

Este trabalho objetivou-se em estudar dados reais coletados 
da usina solar USFV Tanquinho para analisar a influência do 
efeito de borda nos módulos presentes na planta do arranjo 
laboratório tecnológico bem como as perdas ocasionadas por 
sombreamento e acúmulo de sujeira nos painéis presentes nas 
plantas do arranjo técnico-comercial. 

Para o estudo realizado para o efeito de borda, verificou-se 
que a potência amostrada para os inversores alocados no 
subsistema da planta 3 atingiu um acréscimo máximo de 8,1% 
referente à potência nominal do inversor. Esta potência 
excedente ao valor nominal do inversor foi medida na 
amostragem de 1 minuto, o que significa que os valores 
instantâneos podem ainda ser superiores. 

Já para as perdas ocasionadas pelo sombreamento, apesar de 
fileiras com maiores índices de perdas apresentarem valores 
próximos a 24%, o nível de perdas globais por sombreamento 
se limita a 5,4% para os piores casos, em que a concentração 
destas perdas se deve aos objetos localizados ao redor das 
plantas solares, como torres de comunicação e torres de 
transmissão. 

Por fim, as perdas globais relacionadas ao acúmulo de 
sujeira nos módulos fotovoltaicos variaram de 2,7% a 3,4%, 
em que o principal fator resultante para diminuição destas 
perdas foi a angulação presente nos painéis fotovoltaicos. 

Portanto, este trabalho tratou de analisar um conjunto 
extensivo de dados para avaliar a influência de aspectos 
operacionais que possam reduzir a eficiência de operação de 
sistemas fotovoltaicos ou até mesmo danificá-los. 
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