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RESUMO 

SANTOLIN, Edson Antonio. Aplicação de sensores à fibra óptica no monitoramento 
de painel fotovoltaico.  2016. 105 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica – 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Pato Branco, 2016.  
 
 
Neste trabalho foi estudada a aplicação das redes de Bragg em fibra óptica, como 

sensores no monitoramento e mapeamento térmico de um 

painel fotovoltaico instalado em ambiente aberto. Também foi analisada 

a capacidade desses sensores em detectar anomalias elétricas do painel, as quais 

são manifestadas pelas mudanças na temperatura. Devido ao fato de ser pioneiro 

no estudo da fibra óptica em painéis fotovoltaicos, o presente trabalho buscou 

comparar os resultados alcançados por esta tecnologia com os dados das demais 

técnicas de medição de temperatura, como por exemplo, o PT100 e câmera IR. Os 

ensaios foram realizados utilizando um painel fotovoltaico instalado em ambiente 

aberto, onde as suas variações de temperatura foram medidas por 27 sensores de 

fibra óptica instalados em sua superfície frontal. Durante todos os ensaios 

as condições ambientais de temperatura ambiente, nível de radiação solar e 

velocidade do vento foram monitorados. Os resultados demonstraram potencialidade 

de utilização das redes de Bragg em fibra óptica na detecção de variações térmicas 

ocasionadas por fatores ambientais ou aquecimento nas células. 

Palavras-chave: Painel fotovoltaico. Sensores à fibra óptica. Monitoramento 

térmico. 



 

 

ABSTRACT 

SANTOLIN, Edson Antonio. Fiber optic sensor application in the monitoring of 
photovoltaic panel.  2016. 105 f. Dissertation (Master´s Degree in Electrical 
Engineering – Post-Graduation Program on Electrical Engineering (PPGEE) – 
Federal Technological University of Paraná (UTFPR). Pato Branco, 2016. 
 
 
This paper has been studying the applications of Bragg gratings in optical fibers, as 

sensors for thermal mapping and monitoring on photovoltaic panel surface which was 

installing in an open environment. We also analyzed the ability of optical fibers 

sensors to detect electrical anomalies in the panel, which are manifested by the 

changes in its temperature. Because it was pioneering in study of optical fiber 

application into photovoltaic panel, this paper's objective is compare the results 

between this technology and the other techniques for temperature measurements, 

for example when are used the PT100 sensors or infrared camera. Assays were 

performed using a photovoltaic panel that is installed in an open environment, its 

temperature changes were measured by a total of 27 optical fiber sensors installed 

on the front surface. During the tests, the environmental conditions of temperature, 

level of solar radiation and wind speed, were monitored. The results demonstrate the 

potential use of Bragg gratings in optical fiber for detecting thermal fluctuations 

caused by environmental factors or by heating the cells. 

Keywords: Photovoltaic panel. Fiber optic sensor. Thermal monitoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

Depois das crises do petróleo de 1973 a 1978 ficou evidente para o ser humano 

que as fontes de energias fósseis exploradas até então realmente eram finitas e que 

a busca por formas de geração de energia que fossem renováveis era vital para 

garantir o suprimento de suas necessidades, como por exemplo, as tecnologias de 

geração de energia de princípio solar, eólico, biomassa, geotérmica, hídrica e 

hidrogênio (FRAAS e PARTAIN, 2010). 

Dentre essas fontes de energia renováveis, a utilização da energia solar se 

mostra como uma opção muito promissora, principalmente pela sua grande 

disponibilidade. Anualmente a quantidade de radiação solar que atinge a superfície 

terrestre é de aproximadamente 885 x 106 TWh, correspondendo por volta de 6200 

vezes a quantidade de energia primária consumida no mundo em 2008 e 3500 vezes 

a energia prevista que a humanidade irá consumir até 2050 (IEA, 2010). 

Atualmente, existem três tipos de tecnologias para o aproveitamento direto 

dessa energia: termosolar, termoelétrica e fotovoltaica. De modo geral a tecnologia de 

conversão termosolar consiste no uso de coletores térmicos onde a radiação solar é 

convertida em calor pelo processo de aquecimento da água que circula em seu 

interior. Essa água aquecida pode ser usada para calefação de ambientes ou como 

água quente em qualquer aplicação. Nesse sistema é possível conseguir uma 

eficiência de conversão de até 60 %, quando utilizando tubos de vácuo nos coletores. 

No sistema termoelétrico a energia solar também é usada para aquecer um fluido, 

entretanto agora com o objetivo de transformar esse calor em energia mecânica por 

meio de turbinas a vapor e finalmente em energia elétrica (IEA, 2010).  

Já na tecnologia fotovoltaica a energia solar é convertida diretamente em 

energia elétrica através de painéis fotovoltaicos, podendo ser armazenada em 

baterias para uso posterior (sistema isolado ou off-grid) ou disponibilizada na rede 

elétrica da concessionária (sistema conectado ou on-grid). 

A energia solar também vem sendo bastante explorada pelas tecnologias de 

conversão termoquímicas, seja pelo uso da energia elétrica na geração de hidrogênio 

(H) (por meio da quebra da molécula da água (H2O) através de eletrólise e na 

decomposição do sulfeto de hidrogênio (H2S) ou por meio de processo fotocatalítico), 

ou usando a energia térmica nos tubos ou reatores químicos de calor, os quais são 
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aquecidos por um fluido (ou concentrador solar) provocando uma reação endotérmica 

reversível em seu interior, através do princípio da formação ou dissociação de algum 

gás, como por exemplo, a formação de metano (CH4) e a dissociação da amônia 

(NH3). O conteúdo resultante pode ser armazenado ou até transportado, possibilitando 

o uso da energia contida em outro momento por meio de um processo exotérmico 

reverso, no qual essa energia é liberada em forma de calor (STEINFELD et al., 2001).  

De acordo com a IEA 2010, nos últimos dez anos a utilização da energia 

fotovoltaica cresceu numa taxa média de 39 % ao ano. Em 2011, 11 % da energia 

gerada em todo mundo veio de sistemas fotovoltaicos, existindo uma projeção que até 

2050 essa quantidade aumente para 16 %, onde os painéis fotovoltaicos mais 

utilizados são construídos com silício mono ou policristalino, detendo 90 % do 

mercado de painéis. Isso reflete diretamente os investimentos na área, onde 2013 

foram investidos 96 bilhões de dólares na instalação, manutenção e desenvolvimento 

de sistemas fotovoltaicos em todo o mundo, resultando em uma capacidade total 

instalada de 135 GW e em uma geração de 139 TW nesse ano (IEA, 2014).  

Mesmo assim, perante as demais tecnologias renováveis de geração de 

energia, a adesão de sistemas fotovoltaicos ainda ocorre de forma lenta, refletindo 

dois grandes obstáculos enfrentados por essa tecnologia: o alto custo de aquisição 

dos painéis e a baixa eficiência energética (15 % a 21 % para painéis construídos com 

células de silício cristalino). Sendo que atualmente, entre as oito principais metas 

econômicas e tecnológicas da indústria fotovoltaica a serem atingidas até 2020, duas 

delas são o aumento da eficiência de conversão das células comerciais de silício 

monocristalino para 24 % e policristalino para 19 %, e a diminuição da taxa de 

degradação dos módulos (IEA, 2014), (DARGHOUTH et al., 2013). 

Se tratando de eficiência ainda existe um agravante, que corresponde a 

diminuição da potência fornecida pela célula quando a mesma sofre um aumento de 

temperatura, isso decorre principalmente pela passagem da corrente elétrica em seu 

interior, ocasionando a diminuição do gap das células e consequentemente a queda 

da potência de saída do módulo. Em Luque e Hegedus (2003) é feita a estimativa que 

em um painel novo, cada grau Celsius de aumento da temperatura interna equivale a 

uma queda de aproximadamente 0,5 % na potência de saída. 

Entretanto, é importante salientar que essa estimativa é aplicada somente em 

painéis novos, sendo obtidas teoricamente pelas características termoelétricas da 

célula de silício nova, não considerando as particularidades na qualidade de 
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fabricação do painel, degradação elétrica e mecânica em decorrência do tempo de 

uso e os efeitos climáticos do ambiente onde o módulo está instalado. Todos esses 

fatores podem contribuir para uma diminuição ainda maior no rendimento de 

conversão. 

Atualmente são observados dois métodos bastante usados na medição da 

temperatura superficial em painéis fotovoltaicos. O primeiro método consiste na 

instalação de um sensor termoresistivo atrás do painel como, por exemplo, um PT100 

(BOHÓRQUEZ et al., 2009) e (FUENTES et al., 2007), ou termopar (FANNEY e 

DOUGHERTY, 2001) e (REIS et al., 2002), com o objetivo de monitorar a temperatura 

de trabalho do módulo ao longo de um período de tempo. Esse método é utilizado 

normalmente como opção em ensaios de normas técnicas, análise da variação de 

rendimento em painéis instalados e validação de estudos teóricos na determinação 

da temperatura das células.  

Embora essa prática tenha uma implementação consideravelmente barata no 

monitoramento de painéis em ambiente aberto, as variações de velocidade e direção 

de ventos, sombreamentos parciais e problemas em decorrência da deterioração pelo 

tempo de uso, provocam gradientes térmicos que mudam constantemente a 

temperatura ao longo da superfície do módulo, podendo a medição da temperatura 

em apenas um ponto apresentar erros consideráveis na determinação da temperatura 

real do painel. 

Outro método de medição utiliza câmera infravermelho (IR) para obter uma 

imagem termográfica da superfície frontal do painel, com alto nível de resolução. Esse 

método é normalmente usado para observar os gradientes térmicos e detectar pontos 

de aquecimento resultante de anomalias elétricas (WOHLGEMUTH e HERRMANN, 

2005) e (MOLENBROEK et al., 1991). 

Nesse cenário, o presente trabalho realiza um estudo da aplicação das Redes 

de Bragg em Fibras Ópticas (FBGs) como elementos sensores no monitoramento e 

mapeamento térmico de painéis fotovoltaicos em ambiente aberto, em comparação 

aos métodos de monitoramento térmico usando sensor termoresistivo e câmera IR. 

A alta sensibilidade, exatidão e linearidade de resposta, somado as pequenas 

dimensões e à possibilidade de multiplexação em comprimento de onda apresentadas 

pelos sensores FBGs, são de grande valia nesse tipo de aplicação. Outra motivação 

desse estudo se dá pelas incertezas existentes nas medições monoponto em 
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ambiente aberto usando sensores termo resistivos e por haver poucos estudos na 

aplicação de sensores FBGs em painéis fotovoltaicos.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal do presente trabalho é utilizar os sensores à fibra óptica 

em redes de Bragg no mapeamento térmico superficial em painéis fotovoltaicos em 

ambiente aberto. Pretende-se analisar a capacidade desses sensores na 

determinação da temperatura, gradientes térmicos em decorrência do aquecimento 

não uniforme do painel e na detecção de problemas elétricos que se manifestam 

através de variações térmicas como, por exemplo, hotspots, microfissuras, trincas, 

associação em série de células não idênticas entre outras. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Analisar o comportamento dos sensores FBGs com e sem encapsulamento 

no monitoramento térmico em painéis em ambiente aberto, assim como determinar 

qual é a melhor opção para essa aplicação; 

- Elaborar uma técnica de encapsulamento e fixação dos sensores FBGs na 

superfície frontal do painel; 

- Aplicar os sensores FBGs na determinação da temperatura média de 

trabalho do painel e comparar com o método de medição monoponto usado 

atualmente, o qual utiliza sensores termo resistivos; 

- Verificar o desempenho desses sensores na observação dos gradientes 

térmicos de trabalho do painel e que são ocasionados por fatores climáticos ou pelo 

fluxo de corrente elétrica no interior das células; 

- Determinar quais tipos de anomalias elétricas e mecânicas do painel 

fotovoltaicos os sensores FBGs conseguem detectar. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

No estudo da eficiência e degradação de painéis fotovoltaicos, uma das 

maiores dificuldades encontradas é a medição da temperatura de uma ou mais 

células, por estarem no interior do módulo encapsulado. Isso se torna mais complexo 

em casos em que o painel estudado está em ambiente aberto, pois as variações na 

intensidade da irradiância solar, velocidade e a direção do vento agravam ainda mais 

a correta medição da temperatura, sendo normalmente assumida uma incerteza de 

±2 ºC para esses casos, além das incertezas relacionadas com os equipamentos 

usados nas medições (JAKHRANI et al., 2011), (LUQUE e HEGEDUS, 2003). 

Outro método para estimar a temperatura interna da célula em ambiente 

aberto é a utilização de modelagens matemáticas, que com apenas alguns parâmetros 

térmicos do painel e do ambiente é possível estimar a temperatura de trabalho das 

células. Embora prático, esse método dispõe de diversos tipos de modelagens e 

geralmente não leva em consideração as particularidades construtivas do painel (tipos 

de células, propriedades de absorção e dissipação térmica dos materiais) e da 

localização geográficas da região onde o painel está instalado. Logo, determinar a 

abordagem ideal para cada tipo de aplicação e local se torna muito complexo, 

resultando na maioria das vezes em valores estimados de temperatura com precisão 

questionável (FUENTES et al., 2007). 

Devido a essa dificuldade de medição e considerando as diversas formas que 

a temperatura do painel é determinada, se pretende estudar quais são as 

contribuições que os sensores à fibra óptica, oferecem na melhoria da determinação 

da temperatura de trabalho, na compreensão da influência que os fenômenos naturais 

tem sobre as variações térmicas dos módulos fotovoltaicos e nos estudos dos efeitos 

que a degradação elétrica e mecânica tem sobre a geração de energia. 

Por se tratar de uma tecnologia ainda pouco estudada para esse tipo de 

aplicação, é considerado de grande valia descobrir onde e como os sensores FBGs 

se colocam dentre as técnicas de monitoramento térmico em painéis fotovoltaicos 

existentes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo está dividido em quatro seções. Na primeira é feito um resgate 

histórico do surgimento das células fotovoltaicas e das suas características elétricas 

de geração de energia, com foco no impacto das variações térmicas em seu 

funcionamento. Na segunda seção a construção e características dos painéis 

fotovoltaicos são abordadas. Na terceira é realizado um comparativo das técnicas 

mais utilizadas na determinação da temperatura de trabalho em painéis e na quarta 

seção é feita uma introdução do princípio de funcionamento das redes de Bragg em 

fibra óptica, dos métodos de gravação das redes e seu estado da arte na aplicação 

em medição de temperatura. 

 

2.1 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

As células fotovoltaicas são construídas basicamente por materiais 

semicondutores como o silício cristalino (c-Si) ou amorfo (a-Si), arseneto de gálio 

(GaAs), telureto de cádmio (CdTe) e até uma liga de cobre-índio-gálio-selênio (CIGS). 

Independente do material usado, o princípio de conversão de energia é baseado no 

efeito fotovoltaico, o qual permite gerar uma Corrente Contínua (CC) quando 

iluminadas por fótons de determinada energia.  As células são fabricadas pela 

sobreposição de uma camada de silício tipo p em uma camada de silício tipo n, onde 

entre elas se forma a banda de valência, com mais elétrons, banda de condução, com 

menos elétrons e a banda de gap, com a energia que deve ser excedida para que a 

célula comece a gerar energia ou que os elétrons comecem a circular nela (LUQUE e 

HEGEDUS, 2003). A construção básica de uma célula fotovoltaica pode ser vista na 

Figura 1.  
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Figura 1 – Construção básica de uma célula fotovoltaica de silício cristalino 
Fonte: Pinho e Galdino (2014). 

A dopagem do silício cristalino funciona da seguinte maneira: O átomo de 

silício tem por característica possuir quatro elétrons que se ligam aos vizinhos, 

formando uma rede cristalina. Se for adicionado um átomo com cinco elétrons de 

ligação como, por exemplo, o fósforo, haverá um elétron fracamente ligado a seu 

átomo de origem que ficará sobrando na rede. Isto faz com que, com pouca energia 

térmica, este elétron se livre, movendo-se da banda de valência para a banda de 

condução. Nessa dopagem, é dito que o fósforo é um dopante doador de elétrons e 

denomina-se dopante n. Todavia, se for adicionado à rede de silício um átomo de três 

elétrons, como por exemplo o boro, haverá uma falta de um elétron para satisfazer as 

ligações nessa rede, ou seja, haverá um buraco ou uma lacuna. Com pouca energia 

um elétron vizinho pode se deslocar e preencher esse espaço, fazendo com que o 

buraco se desloque para outro átomo. Logo, esse tipo de dopagem é chamado de 

aceitadora de elétrons ou dopagem p (PINHO e GALDINO, 2014). 

Entre as camadas de silício p e n surge a chamada junção pn, ou região de 

depleção, onde os elétrons livres do lado n passam para o lado p, encontrando as 

lacunas que os capturam. Isso faz surgir um acúmulo de elétrons no lado p, tornando-

o carregado negativamente. Com a diminuição de elétrons do lado n o mesmo se torna 

carregado positivamente, dando origem a um campo elétrico entre as camadas. 
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O efeito fotovoltaico ocorre quando a junção pn é exposta à luz visível, onde 

estão presentes fótons com energia maior que a banda de gap, nesse momento 

ocorrerá a geração de pares elétron-lacuna, que existindo um campo elétrico diferente 

de zero provoca a aceleração das cargas, surgindo assim uma corrente através da 

junção (corrente fotogerada). No caso de incidência de fótons com energia inferior à 

banda de gap, nenhum elétron consegue ser libertado, sendo absorvida pela 

superfície da célula e gerando calor (LUQUE e HEGEDUS, 2003). 

Devido a essa característica de geração, é possível perceber que existe uma 

limitação na eficiência que se pode alcançar com a célula fotovoltaica, a qual é 

determinada pelas características de cada semicondutor usado na fabricação. No 

caso do silício cristalino, com energia de banda de gap de aproximadamente 1,1 eV, 

é estimado que o máximo de eficiência na conversão do espectro solar incidente na 

superfície da Terra chegaria até aproximadamente 30 % (LASNIER e HANG, 1990). 

Outra característica importante quando se trata de células fotovoltaicas é a 

curva corrente-tensão (I-V), que representa o comportamento da corrente em relação 

à tensão gerada pelo painel. De acordo com o apresentado na Figura 2, quando a 

célula está no escuro a curva característica é idêntica à de um diodo (quadrante 1). 

Quando iluminada por alguns (quadrante 2) ou muitos fótons (quadrante 3), a corrente 

fotogerada aumenta, deslocando a curva I-V. Nesse ponto a célula já está produzindo 

energia. Por convenção, a curva I-V pode ser invertida conforme visto no quadrante 

4. O comportamento da curva I-V também pode ser descrita pela Equação (1), 

derivada da Equação de Shockley, do diodo ideal: 

 

𝑰 = 𝑰𝑳 − 𝑰𝟎 [𝒆𝒙𝒑 (
𝑸 𝑽

𝒏 𝒌 𝑻
) − 𝟏]     (1) 

 

onde IL é a corrente fotogerada pela célula, I0 é a corrente de saturação reversa do 

diodo, Q  é o valor da carga do elétron [1,6x10-19 C], n  é o fator de idealidade do diodo, 

k é a Constante de Boltzmann [1,38x10-23 J/K] e T é a temperatura absoluta. 
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Figura 2 – Comportamento elétrico da curva I-V de uma célula fotovoltaica ideal 
Fonte: Adaptado de http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/iv-curve 

É importante ter clareza que na prática a célula fotovoltaica, assim como o 

diodo, não são componentes ideais, logo é necessário levar em consideração não 

idealidades típicas da célula, como a corrente reversa de difusão (ID1), perdas de 

corrente pela recombinação na região de depleção (ID2), resistências parasitas (Rp) e 

a sua resistência interna (RS). Na literatura os dois modelos mais utilizados são os 

circuitos de um e dois diodos, onde a única diferença entre eles é que no modelo de 

um diodo a corrente ID2 é negligenciada (OLUKAN e EMZIANE, 2015). 

No presente trabalho optou-se em demonstrar o modelo de dois diodos 

conforme representado pela modelagem matemática vista na Equação (2), onde IPV  é 

a corrente do painel fotovoltaico. 

 

𝑰 =  𝑰𝑷𝑽 − 𝑰𝑫𝟏 − 𝑰𝑫𝟐 −
(𝑽+𝑹𝑺∗𝑰)

𝑹𝑷
    (2) 

 

O circuito elétrico representativo dessa modelagem é apresentado na Figura 

3, sendo este considerado o melhor modelo devido à maior aproximação do 

funcionamento real de uma célula. 
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Figura 3 – Modelagem de dois diodos do circuito elétrico de um painel fotovoltaico 
Fonte: Olukan e Emziane (2014) 

A tensão de circuito aberto Voc e a corrente de curto-circuito Isc são os maiores 

valores de tensão e corrente obtidos em uma célula fotovoltaica, entretanto quando 

se atinge esses valores a potência resultante na saída dessa célula é zero. Para 

conseguir um valor máximo de Voc nenhuma corrente pode circular no painel, logo não 

pode existir carga conectada em sua saída. Já para conseguir uma corrente máxima 

de Isc, a saída do módulo deve ser curtocircuitada o que provoca uma tensão de 

circuito aberto nula (LASNIER e HANG, 1990). 

 

 

Figura 4 – Curva características da potência de uma célula fotovoltaica 
Fonte: Pinho (2014) 

É possível perceber que existe um ponto ótimo onde os valores de tensão e 

corrente possibilitam extrair uma máxima potência do módulo (PM), conforme ilustrado 

na Figura 4. Os valores de tensão e corrente que permitem a obtenção de PM são 

representados respectivamente por VMP  e IMP. 
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A potência fornecida pelo painel pode ser controlada variando o valor da carga 

conectada em sua saída. Em sistemas de geração fotovoltaica são utilizados 

equipamentos chamados de rastreadores de ponto de máxima potência ou Maximum 

Power Point Tracking (MPPT), que monitoram constantemente os valores de tensão 

e corrente do painel e variam uma carga de modo a seguir sempre o ponto de máxima 

potência do módulo. 

 

2.1.1 Rendimento 

O rendimento ou eficiência de conversão (η) de um painel fotovoltaico é um 

dos fatores mais importantes a ser levado em consideração durante a aquisição de 

um módulo, sendo utilizado como parâmetro de comparação entre tecnologias e 

técnicas de fabricação. De modo genérico, o rendimento é definido como a relação 

entre a quantidade máxima de energia produzida pelo painel (PM) e a energia solar (S) 

incidente em sua superfície, definida pela Equação (3). Para fins comerciais, o fator 

de rendimento é costumeiramente multiplicado por 100, permitindo ser expresso em 

uma escala percentual. 

 

𝜼 =
𝑷𝑴

𝑺
      (3) 

 

Em um painel fotovoltaico o fator de rendimento é diretamente influenciado 

pela temperatura do módulo e a intensidade da radiação solar, logo para possibilitar a 

comparação entre os diversos tipos de módulos, o rendimento é obtido em Condições 

de Teste Padrão (STC), como Massa de Ar (AM) de 1.5, temperatura do módulo de 

25 ºC e radiação de 1000 W/m2 de acordo com a IEC 60904-3 (IEC, 1998). 

Conforme visto anteriormente, as células fotovoltaicas podem ser construídas 

com diversos tipos de materiais, cada qual apresenta um rendimento diferente, como 

as de silício monocristalino (15 a 21 %), policristalino (13 a 15 %), amorfo 

(aproximadamente 7 %), CIGS (10 a 14 %) e Telureto de cádmio (9 a 10 %) (FRAAS 

e PARTAIN, 2010). 
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2.1.2 Influência da Radiação Solar 

A intensidade da radiação solar que incide sobre um célula ou painel 

fotovoltaico (medida em W/m2) é diretamente responsável pela quantidade de energia 

fotogerada. De acordo com a literatura, a energia produzida é linear e proporcional à 

intensidade da radiação solar. Na Figura 5 é apresentado um exemplo dessa 

influência na curva I-V de uma célula fotovoltaica a uma temperatura constante de 25 

ºC e massa de ar de 1.5 (PINHO, 2014). 

 

 

Figura 5 – Influência da intensidade da radiação solar na geração fotovoltaica em uma 
célula de silício 

Fonte: Pinho (2014) 

2.1.3 Influência do Vento 

Em um painel fotovoltaico a incidência do vento em sua superfície é 

considerada benéfica desde que a temperatura ambiente seja inferior à do painel. 

Essa afirmação considera que a incidência de ventos em sua superfície acelera o 

resfriamento do painel, contribuindo para a diminuição da temperatura das células e, 

consequentemente, melhorando seu rendimento. 

Entretanto, quantificar a intensidade do vento que incide no painel com o seu 

rendimento, visto que em ambiente aberto a duração, velocidade e direção dos ventos 

são variáveis e praticamente imprevisíveis, estando diretamente dependente do local 

e do relevo onde o painel está instalado.  
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De acordo com Trinuruk et al. (2009), quando a célula ou painel está sujeito a 

ventos de até 1,75 m/s, as perdas de calor por convecção e condução são 

consideradas constantes e é assumido que a temperatura da célula e a temperatura 

ambiente são linearmente proporcionais a intensidade da radiação solar. Acima dessa 

velocidade, determinar a temperatura do painel como um todo com certa precisão se 

torna difícil sem a medição em múltiplos pontos. As variações térmicas ao longo de 

sua superfície já não podem ser facilmente previstas e gradientes térmicos 

expressivos com variações de até 10 ºC em pontos distintos do módulo são 

observados (SANTOLIN et al., 2014). 

 

2.1.4 Influência da Temperatura 

Um dos principais fatores que afeta o rendimento de conversão de uma célula 

ou módulo de silício cristalino é a temperatura. Quando uma célula ou um painel é 

submetido à incidência solar, o mesmo é aquecido fazendo que seus átomos vibrem 

mais rápido, gerando um aquecimento e provocando a diminuição da tensão 

necessária para separar os elétrons dos buracos, logo a energia de gap também 

diminui. Como consequência, ocorre uma elevação na corrente de curto-circuito (Isc) 

e uma diminuição na tensão de circuito aberto (Voc).  

O comportamento da energia de gap com relação à variação da temperatura 

pode ser expresso pela Equação (4) onde Eg(0) é a energia de gap a uma dada 

temperatura e a e b são constantes típicas do silício. Os valores destes são 

apresentados na Tabela 1. 

 

𝑬𝒈(𝑻) = 𝑬𝒈(𝟎) −
𝒂𝑻𝟐

𝑻+𝒃
      (4) 

 

Tabela 1 – Valores de energia de gap e constantes a e b para o silício e arseneto de gálio 

Material Eg(0)(eV) a (10-4eV K-1) b (K) 

Silício (SI) 1,16 7 1100 

Arseneto de gálio (GaAs) 1,52 5,8 300 

Fonte: Lasnier e Hang (1990) 

 

Já as taxas de variação de Isc e Voc podem ser determinadas teoricamente 

pelos coeficientes térmicos α e β, que no caso da célula de silício já tem valores 
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conhecidos de 0,1 % ºC-1
 ou 0,03 mA ºC-1cm-2 para a corrente e -2,3 mV ºC-1

 para a 

tensão. Esses valores podem ser calculados pelas Equações (5) e (6) 

respectivamente (LUQUE e HEGEDUS, 2003). 

 

𝜶 =  
𝝏𝑰𝒔𝒄

𝝏𝑻
        (5) 

 

𝜷 =  
𝝏𝑽𝒐𝒄

𝝏𝑻
      (6) 

 

É possível fazer a correção dos valores de Isc
 e Voc e consequentemente obter 

o novo valor de potência por meio das Equações (7), (8) e (9) respectivamente 

(PATEL, 2006): 

 

𝑰𝒔𝒄 = 𝑰𝟎(𝟏 + 𝜶 . ∆𝑻)     (7) 
 

𝑽𝒐𝒄 = 𝑽𝟎(𝟏 − 𝜷 . ∆𝑻)     (8) 
 

𝑷 = 𝑽 . 𝑰 = 𝑽𝒐(𝟏 − 𝜷 . ∆𝑻) . 𝑰𝟎(𝟏 + 𝜶 . ∆𝑻)         (9) 
 

onde I0  é o valor de corrente, V0  é o valor de tensão, ∆T é a variação de temperatura 

e P  é a potência resultante. 

É possível perceber que, para o aumento de cada grau Celsius da 

temperatura, o acréscimo da corrente Isc não compensa totalmente a queda da tensão 

Voc, ocasionando assim uma diminuição de aproximadamente 0,5 % da potência 

entregue pelo módulo. Por exemplo, considerando que um painel fotovoltaico 

policristalino (com área de 0,5 m2), sem anomalias elétricas ou sinais de degradação, 

a uma temperatura de 25,5 ºC, consiga gerar 71,0 W de potência ao ser exposto a 

uma incidência solar de 850 W/m2 (rendimento de 16,7 %). Após um período de 

tempo, se a temperatura do módulo aumentar 1,0 ºC, indo para 26,5 ºC, sua potência 

de saída irá diminuir para 70,6 W (71,0 W – 0,5%). O rendimento de trabalho do painel 

agora será de 16,6 %. 

Na Figura 6 é apresentado o efeito do aumento da temperatura na curva I-V 

de uma célula fotovoltaica exposta a uma intensidade de radiação de 1000 W/m2 e 

uma massa de ar 1.5 (PINHO, 2014).  
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Figura 6 – Influência da temperatura na geração fotovoltaica em uma célula de silício   

(S = 1000 W/m2) 
Fonte: Pinho (2014) 

2.2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Atualmente a grande maioria dos painéis fotovoltaicos comercializados são 

montados usando células de silício monocristalino ou policristalino. Conforme 

abordado anteriormente às células policristalinos apresentam custo inferior ao 

monocristalino, todavia apresentam menor eficiência de conversão energética. 

Na construção de um módulo essas células podem ser ligadas em serie e/ou 

paralelo, dependendo dos níveis de tensão e corrente de saída pretendidos pelo 

fabricante. Células ligadas em série permitem elevar a tensão de saída e em paralelo 

aumentar a de corrente. As ligações entre células são feitas usando condutores 

metálicos chatos chamados de tab wires, já a conexão entre grupos de células é 

realizada por condutores mais grossos chamados de bus wires. 

As células de silício são extremamente susceptíveis a quebra e em contato 

com a umidade podem facilmente oxidar seus contatos. Isso fez necessário que os 

fabricantes desenvolvessem uma tecnologia de construção de painel que diminua 

esses problemas e leve em consideração as possíveis agressões que o painel pode 

sofrer em ambiente aberto. Logo, a estrutura mecânica de um painel tem como 

principal objetivo prover ao circuito elétrico (células e condutores) resistência 

mecânica contra as intempéries ambientais, total vedação contra umidade e partículas 
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de poeira, alta robustez estrutural garantindo que as dilatações e contrações térmicas 

das partes que compõem o módulo não danifiquem o circuito. 

Atualmente, o método mais adotado pelos fabricantes na construção de um 

painel pode ser visto na Figura 7, consistindo em um vidro temperado com um 

revestimento anti-reflexo na parte frontal, que permita a passagem da luz e apresente 

alta resistência a impactos de corpos sólidos, como granizo, pedras e pequenos 

materiais. 

 

 

Figura 7 – Partes que compõem um painel fotovoltaico 
Fonte: Autoria própria 

Na parte frontal e traseira do circuito elétrico do painel é aplicada uma camada 

de filme de Etil Vinil Acetato (EVA), que permite a passagem da luz até as células e 

evita que as dilatações térmicas da estrutura as danifiquem. Outra função importante 

do EVA é capacidade em selar as células contra a umidade externa. Durante a 

fabricação do painel o EVA é fundido, permitindo que o mesmo fique colado 

homogeneamente em toda superfície das células. 

Na parte traseira do painel é aplicada por último uma camada de Filme de 

Fluoreto de Polivinil (PVF) de alta resistência, o qual tem por objetivo proteger o EVA 

e selar essa face do módulo. Por último é colocado uma estrutura em alumínio para 

proteção de toda a estrutura contra choques laterais. 

De modo a garantir aos painéis padrão de qualidade, os fabricantes devem 

seguir normas especificas como a IEC 60068, 60410, 60721 e 61215, que padronizam 

as condições mínimas de vedação, resistência mecânicas, eficiência de conversão, 

taxa de degradação máxima ao logo do tempo e potência real fornecida pelo painel. 
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Comercialmente para determinar a potência nominal que um módulo pode 

fornecer e possibilitar a comparação entre diferentes painéis se faz necessário realizar 

ensaios nos quais as variáveis que afetam a geração de energia sejam conhecidas 

e/ou controladas, ou seja, são necessárias condições de teste padrão (STC). A 

condição de teste padrão utilizada para painéis cristalinos terrestres são determinadas 

pela IEC 60904 e estabelece que a intensidade da radiação solar deve ser de 1000 

W/m2, massa de ar 1.5 e o módulo deve estar a uma temperatura de 25 ºC. A potência 

máxima alcançada nessas condições é considerada o valor de potência nominal do 

painel. 

Entretanto, na prática, essas condições são dificilmente obtidas, visto que a 

intensidade da radiação solar e a massa de ar estão diretamente relacionadas com a 

localização geográfica onde o módulo será testado e a sua temperatura de trabalho 

quase sempre é superior aos 25 ºC. Visando aproximar a determinação dessa 

temperatura um segundo padrão de ensaio o qual utiliza a Temperatura Nominal de 

Operação da Célula (NOCT).  

O NOCT é usado para determinar a temperatura da célula ou painel em campo 

aberto, sendo padronizado pela IEC 61215. As condições padrões para esse ensaio 

são irradiância (S) de 800 W/m2 (80 mW/cm2), Massa de Ar (AM) 1.5, temperatura 

ambiente (Tamb) de 20 ºC, velocidade do vento (Vvento) de até 1 m/s e sem carga de 

consumo conectado aos terminais de saída do módulo. Atualmente a determinação 

do NOCT adota uma incerteza de ±2 ºC devido à dificuldade de medir a temperatura 

da célula em um módulo encapsulado (LUQUE e HEGEDUS, 2003). 

 

2.2.1 Transferências de Calor 

A temperatura de trabalho de um painel fotovoltaico é resultado do equilíbrio 

entre fatores que geram aquecimento (radiação solar, anomalias no circuito elétrico 

do painel) e as perdas de calor para o meio ambiente (condução, radiação e 

convecção) que podem ser aceleradas pela incidência de vento.  

A transferência de calor por condução ocorre entre os materiais que compõem 

o painel e o meio ambiente (ar). A capacidade do módulo em transferir o calor entre 

seus materiais e para seus arredores pode ser caracterizada pela condutividade 

térmica, ou pela sua resistência ao fluxo de calor. Como o módulo é construído por 
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diferentes tipos de materiais, uma forma de representar a interação térmica entre elas 

pode ser usando uma modelagem Resistiva-Capacitiva (RC), análoga a um circuito 

elétrico. Nessa analogia a resistência térmica do material ao fluxo de calor (Rth), é 

calculada pela Equação (10) e a capacitância térmica (Cth) calculada pela Equação 

(11), onde a capacitância térmica é considerada a capacidade do material absorver 

ou armazenar calor (ARMSTRONG et al., 2010). 

 

𝑹𝑻𝑯 =
𝒕

𝑲𝑨𝑺
       (10) 

 

𝑪𝑻𝑯 = 𝝆𝒄𝑨𝑺𝒕      (11) 

 

Nas equações acima, as características físicas dos materiais em cada 

camada do módulo são representadas por t  sendo a espessura, K a condutividade, 

AS a área da superfície, 𝜌 a densidade e c  o calor específico do respectivo material. 

O conjunto de todos os matérias que compõem o painel pode ser 

representado por uma malha, conforme apresentada na Figura 8. 

 

 

Figura 8 – Representação da malha de resistência térmica de um painel 
Fonte: Adaptado de Armstrong et al. (2010) 

 

Além das características de condutividade térmica de cada material, a 

capacidade de condução do calor oriundo do aquecimento das células por estes são 

altamente dependentes do tipo de fabricação e da qualidade do painel (ARMSTRONG 

et al., 2010). 

Nas perdas por radiação térmica ocorre a emissão de parte da energia para o 

ambiente, por meio de propagação de onda eletromagnética (na faixa entre 0,1 e 100 

µm), envolvendo o espectro de luz visível e infravermelho. No painel esse efeito ocorre 
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através da face frontal pelo vidro, das laterais pela estrutura de alumínio e face traseira 

por meio do Tedlar®. As perdas por radiação (qrad) podem ser estimadas pela Equação 

(12): 

 

𝒒𝒓𝒂𝒅 =  𝜺𝑭𝒌𝑨𝑺(𝑻𝑷𝑽 − 𝑻𝒂𝒎𝒃)     (12) 

 

onde ɛ  é a emissividade do material e F  é o fator de vista. 

Já as perdas por convecção ocorrem quando o ar em contato com a superfície 

do painel aquece e devido a sua inclinação (35º no caso do presente trabalho) se 

desloca para cima rente à superfície do painel, movimentando-se por convecção 

natural, de baixo para cima (quando existir a incidência de ventos a movimentação do 

ar dependerá da direção e intensidade do vento). Esse efeito provoca um resfriamento 

não homogêneo da superfície do painel, onde as áreas inferiores tendem a 

transferirem mais rapidamente o calor do que a áreas superiores. Todavia, esse 

padrão de transferência térmica não é absoluto em ambientes onde existem a ação 

de ventos. Nesses casos, considerando que a temperatura ambiente seja inferior à 

temperatura do módulo, a incidência do vento potencializa o resfriamento do painel e, 

dependendo da direção, pode resfriar diferentes áreas do módulo. As perdas por 

convecção (Rconv) podem ser calculadas usando a Equação (13), onde h é o 

coeficiente de transferência de calor por convecção geral. 

 

𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗 =  
𝟏

𝒉𝑨𝑺
      (13) 

 

2.2.2 Anomalias Elétricas e Mecânicas 

Em um painel fotovoltaico novo, todas as células que o constituem 

apresentam características de conversão energética, aquecimento e resfriamento 

semelhantes, sendo possível estimar sua temperatura de trabalho através de 

equações ou na medição da temperatura de apenas um ponto do painel (TRINURUK 

et al., 2009) e (FUENTES et al., 2007). Ao longo do tempo de uso, a dilatação térmica 

ocasionada pelos ciclos de aquecimento e a contração provocada pelo resfriamento, 

começam a deteriorar gradativamente as conexões, terminais, trilhas e as próprias 
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células, comprometendo significativamente a eficiência de conversão do painel 

(HERRMANN, 2010). 

Essa degradação pode provocar a diminuição no rendimento do painel de dois 

modos: A primeira é ocasionada por trincas ou quebras nas células que isolam 

pequenos pedaços do restante do circuito elétrico do painel, consequentemente 

impossibilitando que a energia gerada por ela seja transferida na saída do módulo. 

Na segunda são consideradas as perdas por dissipação, onde microfissuras 

em células e estreitamento de condutores provocam o aumento na resistência elétrica 

nos pontos afetados, como consequência surgem pontos superquentes (hotspots) ou 

diferentes níveis de aquecimento entre as células, dissipando parte da energia gerada.  

Essas degradações estão intimamente relacionadas com as variações 

térmicas observadas nos módulos, sendo causadora de grande parte dos problemas 

relacionados com aquecimentos anormais em painéis. As anomalias encontradas com 

maior frequência em módulo fotovoltaicos são: 

Descasamento resistivo: Um painel fotovoltaico é constituído por um conjunto 

de células ligadas em série e em paralelo. Cada célula apresenta uma resistência à 

passagem da corrente elétrica em seu interior, logo, em um conjunto de células ligadas 

em série, caso uma ou mais células apresentem diferenças resistivas entre si, as 

células com resistência interna maior irão aquecer mais do que as demais. A 

característica comum de um descasamento resistivo é o superaquecimento 

homogêneo de toda a área da célula (ao contrário dos hotspots que apresentam 

apenas pontos de aquecimentos isolados) (CROZIER et al., 2015). 

A principal causa desse problema é alguma falha no processo identificação e 

separação de células com potenciais de geração similares, onde células não similares 

são montadas em série. O efeito dessa anomalia no painel e a diminuição do 

rendimento de conversão, onde quanto maior a corrente fotogerada que circula pela 

célula, maiores são as perdas de energia pelo aquecimento. 

Hotspots: São pontos com temperatura elevada em regiões específica das 

células que compõem o painel. Normalmente, os hotspots apresentam formato 

circular, com apenas alguns milímetros de diâmetro (normalmente entre 0,5  e 5,0 

mm) e tem como principal causa, trincas ou microfissuras em células, que resultam 

no aumento da resistência à passagem da corrente fotogerada pela região afetada, 

provocando em um superaquecimento nesse ponto (SOLHEIM et al., 2013). Por 

consequência parte da energia que passa trinca e dissipada em forma de calor. 
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Existem diversas causa que podem provocar trincas em células, as duas 

principais são: problemas na  fabricação do painel, que faz com que as células não 

fiquem plenamente acomodadas entre as camadas de EVA, gerando uma pequena 

tensão mecânica na célula. Essa tensão mecânica, somada a dilatação e contração 

térmica do painel decorrente do seu aquecimento e resfriamento de trabalho, podem 

provocar uma trinca nessa região da célula. 

Outra causa do surgimento de hotspots é a degradação elétrica e mecânica 

do painel ao longo do tempo de uso. Como as partes que constituem o painel 

apresentam fatores de dilatação e contração térmica diferentes, ao longo do tempo de 

uso esse stress térmico acaba afetando as células, tencionando-as e 

consequentemente provocando trincas e microfissuras (WOHLGEMUTH e 

HERRMANN, 2005). 

Mau contato em condutores: Essa anomalia é normalmente provocada por 

alguma falha no processo de fabricação do painel, durante a etapa de soldagem ou 

emenda dos condutores que interligam as células ou conjunto de células. Os 

condutores com contato deficiente ou de baixa qualidade podem ocasionar 

superaquecimento no ponto de emenda (ou soldagem) ou até o isolamento elétrico de 

parte das células (SPAGNOLO et al., 2012). 

Coldspots: Normalmente os coldspots são caracterizados por regiões da 

célula que, devido à quebra de uma ou mais partes desta, isola o pedaço quebrado 

do restante do circuito elétrico do painel. Como efeito para o painel, o pedaço 

quebrado não contribui mais para a geração de energia, diminuindo a eficiência de 

geração do painel (MANSOURI et al., 2012). 

Estreitamento de condutores: Ocorrem geralmente quando existe alguma 

falha no isolamento do EVA e/ou Tedlar®, que permite a umidade presente no 

ambiente externo entrar em contato com as partes elétricas do painel (principalmente 

condutores tipo tabwire e buswire). Com o passar do tempo, a umidade provoca a 

corrosão do condutor afetado, estreitando e muitas vezes rompendo a mesmo. 

Como efeito para o painel, o condutor com estreitamento gera uma resistência 

à passagem da corrente fotogerada, superaquecendo esse ponto e comprometendo 

o rendimento de geração de energia do módulo. 

A intensidade que as anomalias afetam a temperatura do módulo e a variação 

do rendimento de conversão atualmente são amplamente estudas por meio do 

monitoramento da temperatura de trabalho e da tensão e corrente gerada, sendo uma 
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prática imprescindível na realização de ensaios de normas técnicas para a 

determinação das características elétricas de trabalho em painéis novos, para o 

estudo dos efeitos da degradação elétrica e mecânica ao longo do tempo de uso e 

suas consequências na diminuição do rendimento de conversão energética 

(WOHLGEMUTH e HERRMANN, 2005). 

 

2.3 TÉCNICAS DE MONITORAMENTO TÉRMICO EM MÓDULOS 

Devido às técnicas de fabricação atuais dos painéis fotovoltaicos terrestres, 

após o módulo estar pronto é impraticável realizar qualquer medição de temperatura 

diretamente nas células, sendo possível estimar a temperatura das células somente 

através da medição das variações de temperatura presentes na superfície frontal (no 

vidro) ou traseira (no Tedlar®) do módulo ou usando modelagens matemáticas 

As variações de temperatura de trabalho de um módulo não são homogêneas, 

ou seja, são observados diferentes valores de temperatura (ou gradientes térmicos) 

ao longo da sua superfície. A intensidade e o comportamento desses gradientes são 

influenciados tanto pela dinâmica térmica de trabalho das células, quando por fatores 

ambientais como, a intensidade da radiações solar, velocidade do vento e temperatura 

ambiente. Logo, no monitoramento da temperatura de trabalho de um painel em 

ambiente externo, a escolha do melhor método de medição é complicado, visto que, 

diante das constantes variações dos gradientes térmicos do painel, cada método 

apresenta vantagens e desvantagens (os quais serão abordados no decorrer do 

capítulo). Esse problema é ainda maior quando estão presentes no painel anomalias 

elétricas que podem passar desapercebida dependendo da técnica de medição usada 

(SPAGNOLO et al., 2012). 

Nesse escopo, a presente seção aborda as principais técnicas usadas 

atualmente na determinação da temperatura de trabalho de painéis, as quais podem 

ser através da medição da temperatura superficial do painel usando sensores 

termoresistivos (medição direta), emissão IR capturada por câmera termográficas 

(medição indireta) ou estimativa térmica por meio de equacionamentos matemáticos. 

No presente trabalho, foi realizado a comparação das medições de 

temperatura feitas pelas FBGs apenas com a técnica de medição superficial usando 

termoresistência e imagens térmicas obtidas através de câmeras termográficas IR.  
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2.3.1 Medição Superficial Usando Sensores de Contato 

De acordo com o observado na literatura, a maioria dos métodos de medição 

de temperatura realizados por meio de contato direto do sensor com o painel são feitas 

em sua superfície traseira. Essa opção é adotada pois a fixação de sensores na face 

dianteira causaria sombreamento nas células, comprometendo assim o desempenho 

de geração elétrica do painel. Alguns autores supõem que a parte traseira oferece 

uma menor resistência térmica entre o sensor de temperatura e a célula, sendo 

comumente adotada a temperatura medida nesse ponto como temperatura média de 

trabalho do painel (TRINURUK et at., 2009). Todavia, levando em consideração os 

diversos métodos e materiais utilizados na construção dos módulos, nesses 

apontamentos não são mencionados para quais tipos essa suposição é válida. 

Para a medição da temperatura de painéis em apenas um ponto é observado 

a utilização de termopares, sendo normalmente adotado um PT100 fixado no centro 

da superfície de trás do painel por uma base construída por um material isolante 

térmico a fim de minimizar as perdas de calor do sensor para o ambiente (GARCÍA et 

al., 2004). 

Esse método apresenta custo relativamente baixo e fácil aplicação, sendo 

bastante utilizado em ensaios em ambiente fechado ou em situações onde a 

temperatura do módulo é controlada por algum sistema de refrigeração. Em ambiente 

aberto são observados que alguns experimentos até utilizam esse método, todavia 

em situações que existam incidências de ventos, o gradiente térmico gerado por estes 

pode revelar altos níveis de incerteza na determinação da temperatura de trabalho do 

painel, visto que a temperatura é medida em apenas um ponto. 

 

2.3.2 Análise Térmica de Superfície com Câmeras Termográficas 

Outro método de medição da temperatura em painéis fotovoltaicos se utiliza 

de câmeras termográficas, que por meio da detecção da intensidade da radiação 

infravermelha emitida pelo painel, permite calcular sua temperatura naquele instante 

de tempo. Nessa técnica a medição é feita de forma indireta, ou seja, sem contato 

físico com o painel. Devido à maior praticidade, a superfície frontal do módulo é 
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adotada, visto que a medição na superficial traseira normalmente é dificultada pela 

estrutura de fixação do painel que atrapalha o posicionamento da câmera e o ajuste 

do foco. 

As imagens obtidas pela câmera termográfica geram uma matriz composta 

por centenas ou milhares de pontos (dependendo das características de cada 

câmera), onde é possível evidenciar a temperatura da superfície medida em cada um 

desses pontos. Isso permite a avaliação do gradiente térmico do painel com uma 

grande riqueza de detalhes, tornando possível evidenciar as variações de temperatura 

do módulo ocasionadas pela incidência de ventos, radiação solar e temperatura 

ambiente, assim como a detecção de problemas relacionados à degradação elétrica 

e mecânica, como hotspots, microfissuras e trincas. Esse método é usado na captura 

momentânea do gradiente térmico do módulo, não sendo possível reproduzi-lo em 

ensaios que demandam fazer a coleta de dados por um período de tempo pré-

determinado (ACCIANI, 2010), (HERRMANN, 2010) e (WOHLGEMUTH e 

HERRMANN, 2005). 

Embora essa técnica permita uma imagem térmica rica em detalhes, o custo 

de aquisição da câmera IR é consideravelmente alto, restringindo sua utilização em 

aplicações em que os custos envolvidos justifiquem a aquisição desse equipamento. 

Atualmente no mercado nacional é possível encontrar câmeras IR na faixa entre 

R$6.000,00 e R$40.000,00, onde o valor é determinado pelas características técnicas 

de cada um, como por exemplo, a resolução térmica, total de pixels, faixa de 

temperatura medida, exatidão, capacidade de armazenamento entre outros. 

 

2.3.3 Aproximação por Modelagens Matemáticas 

O terceiro método na determinação da temperatura de uma célula ou módulo 

fotovoltaico é a aproximação realizada por equações ou modelagens matemáticas, 

que usando apenas algumas informações sobre do painel e o meio ambiente 

possibilita estimar de forma rápida a temperatura do módulo em determinadas 

condições. 

Na literatura são encontradas diversas modelagens, onde cada equação 

proposta adota variáveis específicas restringindo sua aplicação a determinadas 

condições. Como por exemplo, na abordagem de García et al. (2004) e Olukan e 
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Emziane (2014), a temperatura de uma célula ou painel pode ser encontrada usando 

a Equação (14) desde que os níveis de irradiância sejam superiores a 400 W/m2 e 

temperatura ambiente entre 5 ºC e 35 ºC. Com essa equação é possível estimar a 

temperatura das células Tcel  apenas conhecendo a temperatura ambiente Tamb, o valor 

da temperatura nominal de operação das células NOCT e da intensidade da radiação 

solar S. 

𝑻𝒄𝒆𝒍 =  𝑻𝒂𝒎𝒃 +
𝑵𝑶𝑪𝑻−𝟐𝟎

𝟖𝟎
 .  𝑺     (14) 

 

O principal problema dessa abordagem é que não existe uma variável de 

correção para velocidades de ventos superiores à 1,75 m/s. É importante ressaltar 

que essa equação somente é aplicável na determinação da temperatura da célula 

quando não existe corrente elétrica fluindo no interior do painel, ou seja, não deve 

existir nenhuma carga conectada a ela. 

Já na proposta de Duffie e Beckman (2006, apud JAKHRANI, 2011) 

apresentada na Equação (15), além de utilizar a temperatura ambiente, intensidade 

da radiação e valor de NOCT, também são consideradas as variações na velocidade 

do vento maiores que 1 m/s e a eficiência de conversão de energia do módulo, o que 

confere uma maior confiabilidade dessa abordagem em painéis instalados em 

ambiente aberto. Mesmo assim, nessa abordagem não é previsto o aquecimento 

provocado pela corrente fotogerada que circula dentro do painel: 

 

𝑻𝒎𝒐𝒅 = 𝑻𝒂𝒎𝒃 +
𝑺

𝟖𝟎𝟎
∗ (

𝟗,𝟓

𝟓,𝟕+𝟑,𝟖∗𝑽𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐
) ∗ (𝑵𝑶𝑪𝑻 − 𝟐𝟎) ∗ (𝟏 − 𝜼𝒎𝒐𝒅) (15) 

 

onde Tmod  é a temperatura do módulo, Tamb  é a temperatura ambiente, S é a 

intensidade da radiação solar, Vvento  é a velocidade do vento, NOCT é a temperatura 

nominal de operação das células e ηmod  é a eficiência de conversão do módulo. 

Uma terceira abordagem é proposta por Tamizhmani et al. (2003), sendo 

apresentada na Equação (16). Essa equação resulta de uma compilação das 

variações térmicas observadas em um conjunto de módulos instalados em ambiente 

aberto no estado do Colorado/EUA, durante um período de dois anos. Nesse período, 

as variações na temperatura ambiente, velocidade e direção do vento e umidade 

relativa do ar também foram monitoradas. Em seguida, utilizando algoritmos 

matemáticos e regressões lineares desenvolveu uma modelagem única para 
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determinar a influência de cada variável na temperatura do painel. Assim com a 

Equação (14) esse modelo não considera os aquecimentos ocasionados pela corrente 

fotogerada. 

 

𝑻𝒎𝒐𝒅 = 𝟎, 𝟗𝟒𝟑 ∗ 𝑻𝒂𝒎𝒃 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟖 ∗ 𝑺 − 𝟏, 𝟓𝟐𝟖 ∗ 𝑽𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 + 𝟒. 𝟑  (16) 

 

Na literatura são encontradas diversas modelagens além das citadas nesta 

seção, mas de modo geral todas apresentam particularidades quanto sua aplicação, 

não sendo observado até o momento um modelo único que contemple todas as 

variáveis que influenciam a variação térmica do painel. Embora seja um método 

prático, a inobservância das particularidades nas condições climáticas e geográficas 

de cada região onde os painéis estão instalados e das possíveis degradações 

presentes nestes, torna a precisão da temperatura obtida por esses métodos 

questionável (JAKHRANI, 2011). 

 

2.4 REDES DE BRAGG EM FIBRA ÓPTICA 

As fibras ópticas são basicamente formadas por materiais dielétricos 

cristalinos e homogêneos, como a sílica (SIO2) dopada ou pura. Sua construção 

consiste de um núcleo envolto por uma casca com índice de refração menor, onde 

esta diferença no índice é de aproximadamente 1 %. O índice de refração do núcleo 

sendo maior, tende a confinar em seu interior o feixe de luz acoplado ao guia de onda 

através da reflexão interna total, conforme a Lei de Snell-descartes da óptica 

geométrica (HECHT, 2001). 

Uma segunda camada é aplicada à fibra e desempenha o papel de proteger e 

isolar o núcleo e a casca do ambiente externo, provendo resistência mecânica e 

proteção contra corpos sólidos e líquidos, conforme visto na Figura 9 (YIN et al., 2008). 
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Figura 9 – Construção básica de um cordão FBG 
Fonte: https://networksmania.wordpress.com/gallery/images/transmission-média 

As fibras podem ser construídas para serem monomodo ou multimodo. No 

primeiro modo a fibra apresenta um núcleo extremamente fino, permitindo somente 

que um único feixe luminoso se propague de cada vez. Esse tipo de fibra permite a 

comunicação de longo alcance, entretanto apresenta maior custo de fabricação. Já as 

fibras multimodo apresentam diâmetro do núcleo maior, permitindo que vários feixes 

trafeguem simultaneamente.  

Inicialmente, as fibras ópticas demonstraram grande potencial na 

telecomunicação, pois independentemente do modo, apresentavam maior capacidade 

de transferência de dados em relação às tecnologias cabeadas utilizadas na época. 

Algumas vantagens são a baixa perda em decorrência da distância e uma maior 

segurança da informação devido à dificuldade de grampear o cabo de fibra. 

Já em meados da década de 70 a descoberta da fotossensibilidade nas fibras 

ópticas permitiu uma evolução da pesquisa puramente acadêmica para aplicações 

reais no campo do sensoriamento ótico. O desenvolvimento de estudos sobre estes 

assuntos deu origem às primeiras redes de difração (redes de Bragg), através da 

capacidade de reflexão do núcleo de uma fibra óptica dopada com um elemento 

químico (OTHONOS, 1997). 

As primeiras evidências da fotossensibilidade foram observadas por Hill e sua 

equipe durante estudos sobre os efeitos não lineares em um tipo de fibra óptica 

especial. Todavia ao incidirem uma fonte de luz visível (laser de argônio comprimento 

de onda de 488 nm) no núcleo da fibra, percebeu-se após um tempo uma atenuação 

do sinal original em decorrência de alguma modificação das propriedades ópticas da 
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fibra. Deduziu-se num primeiro momento que poderia ser o efeito da reflexão de 

Fresnel referente à outra extremidade da fibra.  

Esta modificação óptica, produziu uma modulação fraca no índice de refração, 

resultando em uma estreita banda ou espectro de reflexão do comprimento de onda 

inscrito, conforme exemplificado na  Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Princípio de funcionamento de uma rede de Bragg em fibra óptica 
Fonte: Autoria própria. 

Após quase uma década da descoberta de Hill, outro pesquisador chamado 

Meltz estudou a possibilidade de realizar uma grande variação desse índice de 

refração, expondo fibras dopadas com germânio à radiação ultravioleta, de modo que 

estas redes de difração fossem inscritas externamente às fibras ópticas em qualquer 

comprimento de onda. A amplitude da variação do índice de refração dependeria de 

diversos fatores, como por exemplo, a composição química do vidro da fibra, a 

intensidade da radiação ultravioleta, o comprimento de onda desejado ou o método 

de gravação utilizado (MELTZ et al., 1989). 

O comprimento de onda refletido de maior intensidade foi chamado 

posteriormente de comprimento de onda de Bragg (λB) podendo ser determinado pela 

Equação (17): 

 

𝝀𝑩 = 𝟐𝜼𝒆𝒇𝒇Ʌ       (17) 
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onde ηeff  é o índice de refração efetivo do núcleo da fibra e Ʌ  é o período espacial da 

rede de Bragg. 

Devido às propriedades da sílica, quando as redes de Bragg são expostas a 

variações de temperatura, pressão ou tensões mecânicas, os valores de ηeff e Ʌ 

mudam afetando diretamente λB (CAZO et al., 2000). Com base nesse princípio ocorre 

o funcionamento das redes de Bragg em fibras ópticas como elementos sensores. 

A variação total do comprimento de onda de Bragg pode ser calculada usando 

a Equação (18), onde a variação ocasionada pela deformação mecânica é 

determinada no primeiro membro da equação e somada a mudança provocada pela 

temperatura, a qual é expressa no segundo membro:  

 

∆𝝀𝑩 = 𝟐 (Ʌ
𝝏𝜼𝒆𝒇𝒇

𝝏𝒍
+ 𝜼𝒆𝒇𝒇

𝝏Ʌ

𝝏𝒍
) ∆𝒍 + 𝟐 (Ʌ

𝝏𝜼𝒆𝒇𝒇

𝝏𝑻
+ 𝜼𝒆𝒇𝒇

𝝏Ʌ

𝝏𝑻
) ∆𝑻  (18) 

 

onde ∆λB é a variação do comprimento de onda de Bragg, 𝜕𝜂𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑙⁄  é a mudança no 

índice efetivo da fibra devido ao efeito fotoelástico, 𝜕Ʌ 𝜕𝑙⁄  é o alongamento físico do 

sensor (correspondente à mudança fracional no espaçamento da rede), ∆L é a 

variação da deformação mecânica da fibra, 𝜕𝜂𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑇⁄  é a mudança no índice efetivo da 

fibra devido ao efeito termo-óptico, 𝜕Ʌ 𝜕𝑇⁄  é a expansão térmica inerente do material 

da fibra e ∆T é a variação de temperatura na fibra. 

Como observada na Equação (18), tanto uma variação na temperatura quanto 

uma deformação mecânica afeta λB, sendo importante adotar medidas que evitem 

problemas com a sensibilidade cruzada (medição errônea da temperatura e 

deformação sobreposta).  

No caso do presente trabalho, a única variável de interesse é a temperatura, 

sendo necessário adotar alguma técnica que elimine ou ao menos reduza os 

problemas da medida cruzada provocada pela deformação. O método mais popular 

para esse fim é encapsular a rede de Bragg com um material rígido com baixo 

coeficiente de expansão térmica ou com valor de coeficiente similar ao da fibra (SONG 

et al., 2010). 

Considerando somente as variações de temperatura é possível adotar uma 

modelagem simplificada, conforme apresentado na Equação (19): 
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∆𝝀𝑩 = 𝝀𝑩(∝ +𝝃)∆𝑻      (19) 

 

onde ∝ é o coeficiente de expansão térmica da sílica, sendo aproximadamente 

0,55x10-6 ºC-1 e ξ é o coeficiente termo-óptico considerando o núcleo dopado com 

germânio e com valor aproximado de 8,3x10-6 ºC-1. Ambos os coeficiente podem ser 

determinados também pelas Equações (20) e (21), as quais também determinam o 

deslocamento ou mudança do valor de λB para cada tipo de fibra: 

 

∝= (
𝟏

Ʌ
) (

𝝏Ʌ

𝝏𝑻
)      (20) 

 

𝝃 = (
𝟏

𝜼𝒆𝒇𝒇
) (

𝝏𝜼𝒆𝒇𝒇

𝝏𝑻
)      (21) 

 

onde Ʌ é o período espacial da rede de Bragg, 𝜕Ʌ 𝜕𝑇⁄  é a expansão térmica inerente 

do material da fibra, ηeff  é o índice de refração efetivo do núcleo e 𝜕𝜂𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑇⁄  é a mudança 

no índice efetivo da fibra devido ao efeito termo-óptico. 

Para comprimento de onda de ressonância próximos a 1550 nm é observado 

que uma deformação de 1 microstrain (µƐ) resulta em um deslocamento de 1,3 pm e 

uma variação de 1 ºC provoca uma mudança de aproximadamente 10 pm no 

comprimento de onda de Bragg (YIN et al., 2008). 

Nas últimas duas décadas houve um aumento considerável no estudo de 

novas aplicações das FBGs como sensores, alavancado principalmente pelo avanço 

da optoeletrônica. As razões para essa popularidade são em decorrência das diversas 

vantagens que os sensores FBGs demonstram, sendo entre elas seu tamanho 

reduzido, possiblidade de multiplexação, resposta com comportamento linear, alta 

precisão e sensibilidade e imunidade à Interferência Eletromagnética (EMI) (YIN et al., 

2008). 

Na literatura são encontrados diversos exemplos da aplicação dos sensores 

à fibra óptica, como na medição de altas temperaturas (até 1100 ºC) em ambientes 

hostis ou insalubres como caldeiras e até reatores nucleares (BARRERA, 2012), 

medição de temperaturas extremamente baixas (-253 ºC) como no monitoramento de 

sistemas criogênicos (FREITAS, 2014), em equipamentos com alto nível de 

interferência eletromagnética (EMI) como no monitoramento da variação térmica de 
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estatores, motores e geradores (SILVA et al., 2013), locais de difícil acesso como o 

interior de mancais e ponte de tiristores (SOUZA et al., 2014). 

Na engenharia civil as fibras se destacam no monitoramento dinâmico de 

estruturas em construções em geral, permitindo um acompanhamento na dilatação 

térmica, movimentação das fundações e na detecção precoce de problemas de 

sustentação potencialmente graves (MEASURES, 2001), na detecção de vibrações 

em estruturas de pontes (CHANG et al., 2008) e até no estudo da deformação 

mecânica decorrente das etapas de secagem de tintas (LOURENÇO JUNIOR, 2011). 

Vale ressaltar que embora a procura dos sensores FBGs tenha aumentado a 

cada ano, os altos custos que envolve a aquisição dos interrogadores ou 

decodificadores ópticos necessários para monitorar as fibras (entre R$30.000,00 e 

R$50.000,00), geralmente acaba restringindo sua utilização a casos onde as 

vantagens desse sensor são tão expressivas para a aplicação, que compensam o 

investimento (OLIVERO et al., 2014). 

 

2.4.1 Métodos de Gravação das Redes de Bragg em Fibras Ópticas 

Como já abordado, as redes de Bragg em fibra óptica são redes ou estruturas 

periódicas de modulação do índice de refração efetivo em seu núcleo. Quando um 

espectro de luz é injetado em uma das extremidades do núcleo da fibra, parte desse 

espectro é difratado por cada uma dessas estruturas periódicas, os comprimentos de 

onda que condizem a condição de Bragg são refletidos na direção contraria do 

espectro emitido, contribuindo construtivamente entre eles, formando assim uma 

banda de reflexão com comprimento de onda central específico (OTHONOS, 1997)  

A gravação ou inscrição dessas redes são feitas pela exposição do núcleo e 

da casca da fibra à um padrão de interferência de luz ultravioleta (UV) com 

comprimento de onda específico. Ao contrário do núcleo, a casca da fibra é 

transparente ao espectro UV, sendo assim, o padrão de interferência provoca a 

alteração no índice de refração apenas no núcleo da fibra, formando uma rede de 

difração com a mesma periodicidade espacial do padrão de interferência da luz 

utilizada.  
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Existem várias técnicas para fazer a gravação das redes de Bragg, dentre as 

quais podemos citar os três métodos principais: Método interferométrico holográfico, 

com máscara de fase e ponto a ponto (YIN et al., 2008):  

Na técnica interferométrica holográfica são usados feixes de luz UV que são 

posicionados e recombinados de modo a provocar um padrão de interferência emitido 

diretamente na fibra disposta transversalmente. A principal vantagem da técnica 

holográfica é a possibilidade de controle do período do padrão de interferência de 

forma independente em relação ao comprimento de onda de exposição UV, apenas 

variando o ângulo (θ) por meio do ajuste dos espelhos, conforme exemplificado na 

Figura 11. 

Por outro lado, essa técnica necessita de grande atenção, visto que a 

montagem é consideravelmente complexa e susceptível a instabilidades, onde 

pequenas vibrações mecânicas, movimentos indesejados dos suportes de apoio, 

flutuações no comprimento de onda emitido ou na temperatura ambiente podem 

comprometer significativamente o processo de gravação. 

 

 

Figura 11 – Gravação de redes de Bragg usando a técnica interferométrica por método 
holográfico 

Fonte: Autoria própria 

Outra técnica de gravação interferométrica é o método que usa máscara de 

fase. Nesse método a máscara provoca uma difração no feixe UV, dividindo-o em 
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várias ordens (-1 e +1), criando um padrão de interferência. A gravação é feita 

colocando a fibra próxima à máscara, em um uma posição específica, de modo que o 

padrão de interferência fique alinhado ao núcleo da fibra. Esse padrão modula o índice 

de refração do núcleo da fibra dando origem as redes de Bragg (OTHONOS, 1997).  

A técnica de gravação por máscara de fase é representada pela Figura 12.  

 

 

Figura 12 – Gravação de redes de Bragg usando máscara de fase 
Fonte: Autoria própria 

Esse método apresenta montagem simples e alta eficácia de gravação, sendo 

muito utilizada atualmente. A única desvantagem é a necessidade de uma máscara 

de fase para cada comprimento de onda que se deseja gravar, necessitando de várias 

máscaras quando se pretende gravar redes de Bragg com comprimentos de ondas 

diferentes, como por exemplo, multiplexar vários sensores em um único cordão de 

fibra. 

Já na gravação com exposição ponto por ponto é usada uma máscara de com 

uma única linha transparente e uma lente de focagem que concentra o feixe do laser 

gravando individualmente cada período que irá compor a rede (ao contrário da técnica 

com máscara de fase que gravam simultaneamente todos os períodos da rede) 

(MALO et al., 1993). A exemplificação da técnica de gravação ponto por ponto é 

apresentada na Figura 13. 
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Figura 13 - Gravação de redes de Bragg usando a técnica ponto por ponto 
Fonte: Autoria própria 

Essa técnica permite uma grande flexibilidade na alteração dos parâmetros 

das redes, podendo ser facilmente introduzidas alterações no seu comprimento e na 

intensidade de modulação. Como desvantagem essa técnica também requer muita 

atenção na sua montagem, visto que necessita de um ajuste fino na focagem da lente 

e na distância entre a fibra e a lente. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi indispensável o monitoramento e 

armazenamento de algumas variáveis climáticas durante os ensaios, como por 

exemplo, a intensidade da radiação solar, velocidade do vento e temperatura 

ambiente. O comportamento elétrico do painel, como variações de tensão e corrente, 

assim como sua temperatura superficial também foram monitorados. De modo a 

possibilitar a implementação dessa etapa, foi montado um sistema de aquisição e 

armazenamento dessas variáveis. O sistema de aquisição e as partes que o compõem 

são descrito no decorrer do capítulo. 

Nesse capítulo também são abordadas as etapas do desenvolvimento da 

técnica de monitoramento térmico usando os 27 sensores FBGs, dentre elas o método 

de encapsulamentos dos elementos sensores, o processo de caracterização para 

determinação das incertezas de cada FBG e a técnica de fixação dos sensores na 

superfície frontal do painel fotovoltaico. 

 

3.1 SISTEMA DE AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS 

No estudo das variações térmicas que ocorrem em um painel fotovoltaico 

instalado em ambiente aberto é imprescindível monitorar os fatores que contribuem 

tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento do painel. Esses fatores podem 

ser de origem ambiental (variações na incidência solar, variações na velocidade do 

vento e temperatura ambiente), resultante da geração de energia (fluxo da corrente 

elétrica fotogerada no interior das células) ou devido a anomalias elétrica no painel 

(descasamento resistivo entre células, hotspots entre outros). 

Para o monitoramento e armazenamento das variações ambientais foi utilizado 

um sistema originalmente projetado para monitorar a eficiência de coletores solares 

instalados no Politec, localizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) de Pato Branco/PR, o qual consiste no monitoramento da temperatura 

ambiente, velocidade do vento, intensidade da radiação solar, temperatura de entrada 

e saída de água dos coletores e sua respectiva vazão no sistema (GRANDO, 2013).  

Nesse sistema, as variações na intensidade da radiação solar são  monitorada 

usando um piranômetro modelo SPLite fabricado pela Kipp & Zonen (KIPP & ZONEN, 
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2009). A variações na velocidade do vento são medidas por um anemômetro modelo 

M-3 da Meteoro (METEORO INSTRUMENTOS, 2015) e a temperatura ambiente 

monitorada por um sensor de precisão LM35 da National Semiconductor (NATIONAL 

SEMICONDUCTOR, 2000). 

Para monitorar as variáveis de tensão e corrente elétrica fotogerada pelo 

painel, assim como suas variações térmicas, foi realizado algumas melhorias nesse 

sistema. Incialmente, para medir as variáveis de tensão e corrente elétrica fotogerada, 

foi utilizado um circuito divisor resistivo e um sensor de corrente de efeito hall. A 

implementação desses circuitos é detalhada no APÊNDICE A e APÊNDICE B. 

Para medir as variações de temperatura no painel estudado, foi usado dois 

tipos de sensoriamento: um sensor termoresistivo PT100 e 27 sensores FBGs.  

O sensor termoresistivo foi instalado na superfície traseira do painel, sendo 

usando um sensor PT100 fabricado pela empresa ECIL, classe A, apresentando 

coeficientes térmicos respectivamente A=3,9083 x 10-3 ºC-1 e B=-5,775 x 10-7 ºC-1 para 

medições de temperatura entre 0 ºC e 850 ºC, conforme determinada pela IEC 60751. 

Segundo o fabricante, na faixa de medição que se pretende usar (0 ºC a 100 ºC) seu 

erro de medição é de no máximo ±0,35 ºC. A curva característica de trabalho é 

expressa pela Equação (22) (ECIL, 2015): 

 

𝑹𝑻 = 𝑹𝟎(𝟏 + 𝑨 . ∆𝑻 − 𝑩 . ∆𝑻𝟐)     (22) 

 

sendo RT a resistência do PT100 corrigida a uma dada temperatura, R0 a resistência 

a temperatura de referência e ∆T a variação de temperatura. Informações sobre a 

linearidade de fábrica do sensor não são fornecidas, sendo necessário realizar o 

processo de calibração do PT100 antes do uso. A descrição do processo de calibração 

do sensor juntamente com o sistema de aquisição de dados é apresentada no item 

5.1.2. 

A obtenção da temperatura frontal do painel foi realizada pelos 27 sensores 

FBGs instalados diretamente no vidro do módulo. Os cordões foram conectados nos 

quatro canais do interrogador óptico DI410 fabricado pela Micron-Optics, que 

monitorou as variações de temperatura percebidas pelas fibras. Essas variações 

foram apresentadas e armazenadas a cada período de 1 segundo, através de um 

programa instalado no computador. 
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O interrogador óptico utilizado dispõe de uma fonte de laser sintonizável 

interna que opera em um espectro de 1510 a 1590 nm, com uma resolução de 1 pm 

e quatro entradas de canais ópticos (HBM, 2015). O princípio de funcionamento do 

interrogador consiste em uma fonte de luz sintonizável que ilumina constantemente 

os cordões de fibra óptica que estão conectados em seus quatro canais, identificando 

o pico de comprimento de onda central do espectro refletido em cada rede de Bragg 

gravada na fibra naquele momento, sendo esses valores apresentados por meio de 

gráficos ou tabelas através de um computador. 

Todos os sensores descritos foram conectados a uma interface de 

condicionamento de sinais, que permite a filtragem e amplifica os sinais para a 

conexão no módulo de aquisição USB que faz a aquisição dos sinais. O módulo USB 

modelo 6259-M fabricado pela National Instruments é conectado em um computador 

que, através de um software, apresenta e armazena os valores adquiridos a cada 

intervalo de 1 segundo. 

O sistema de aquisição e armazenamento completo é apresentado na Figura 

14. 

 

Figura 14 – Montagem do sistema de aquisição 
Fonte: Autoria própria 

O painel fotovoltaico usado durante os ensaios foi fabricado pela empresa 

Kyocera modelo KC85TS, sendo construído com 36 células de silício policristalino, 

com potência de 87 W, dimensões de 100,70 x 65,20 x 5,80 cm (C x L x P), totalmente 

vedado atendendo ao grau de proteção IP 65, fabricado no mês 12 de 2005 

(KYOCERA, 2015). Suas especificações elétricas são apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Especificações elétricas do painel KC85TS 

Desempenho elétrico sob condições de teste de 1000 W/m2, AM 1.5 e temperatura de 25 ºC 

Potência máxima (PM) 87 W (+10 % / -5 %) 

Tensão de potência máxima (VM) 17,4 V 

Corrente de potência máxima (IM) 5,02 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 21,7 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 5,34 A 

Coeficiente térmico de Voc -82,1 mV/ºC 

Coeficiente térmico de Isc 2,12 mA/ºC 

Desempenho elétrico sob condições de teste de 800 W/m2, AM 1.5, temperatura de 20 ºC e 

velocidade do vento de 1 m/s 

NOCT 47 ºC 

Fonte: Kyocera (2015) 

 

Levando em consideração a proposta de estudo do monitoramento térmico 

multiponto usando as FBGs, para fins comparativos, se fez necessário utilizar algum 

instrumento ou método que também permitisse a observação da temperatura em 

múltiplos pontos do painel. O instrumento utilizado para esse fim foi uma câmera 

infravermelho modelo TI-25 fabricado pela empresa Fluke. De acordo com o fabricante 

esse equipamento permite medições entre -20 ºC a 350 ºC, dispõe de precisão de ±2 

ºC ou 2 % (valendo o mais alto valor de temperatura) e visor de cristal líquido 640x480 

pixels (FLUKE CO, 2007). 

As imagens térmicas capturadas pela câmera IR geram uma matriz de 

120x160 pixels, totalizando 19200 pontos de temperatura capturados. Essas imagens 

podem ser observadas e editadas na própria câmera IR ou através do programa 

fornecido juntamente com o equipamento. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA PROPOSTA 

3.2.1 Encapsulamento dos Sensores FBGs 

A necessidade de utilizar algum tipo de encapsulamento nos sensores FBGs 

se originou durante os primeiros ensaios com o painel em ambiente aberto, onde 
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ocorreram quebras nas fibras durante a instalação dos sensores na superfície do 

painel ou no decorrer dos experimentos, devido à incidência de ventos fortes 

(SANTOLIN et al., 2014). A fragilidade da fibra é resultado da retirada do acrilato que 

reveste a casca da fibra para que seja possível gravar as redes de Bragg no núcleo, 

resultando em uma região de aproximadamente 15 mm de comprimento que a fibra 

fica extremamente susceptível a quebra. 

De modo a solucionar este problema, assim como eliminar problemas com 

sensibilidade cruzada, buscou-se na literatura algumas técnicas de encapsulamento 

usadas atualmente para medições de temperatura, definindo a opção que melhor 

atenderia as necessidades do trabalho.  

Dentre elas foram verificados encapsulamentos fabricados com tubo de aço e 

aço manganês com melhoramento de contato térmico sugerido por Song e Yu (2010), 

que permitam medir temperaturas e tensões mecânicas simultaneamente 

apresentado por Mokhtar et at. (2012), construído com alumínio e ferro conforme Tu, 

Gong e Chen (2010), utilizando invólucro de cerâmica usado normalmente para medir 

altas temperaturas de acordo com Barrera et al. (2012) e fazendo uso de um tubo de 

aço inox de tamanho reduzido, apresentado por Bortolotti et al. (2014) e Souza et al. 

(2014). 

Por fim a opção que apresentou melhor viabilidade técnica e econômica foi a 

proposta por Bortolotti et al. (2014) e Souza et al. (2014), na qual é utilizado um tubo 

de metal onde o elemento sensor é colocado em seu interior e por fim as extremidades 

desse tubo são coladas na fibra, conforme a Figura 15. Devido a pequena dimensão 

do tubo de metal esse tipo de encapsulamento não gera sombreamento no painel, 

outra característica interessante é que por ter suas extremidades coladas ao acrilato 

do cordão, o núcleo da fibra fica protegido de tensões mecânicas decorrentes da 

fixação do cordão de fibra na superfície frontal do módulo ou da dilatação térmica de 

trabalho do painel, eliminando assim problemas relacionado a sensibilidade cruzada 

(BORTOLOTTI et al., 2014). 

Não foi necessário realizar nenhum teste prático comparando os diferentes 

tipos de encapsulamento, visto que, devido as dimensões dos encapsulamentos 

estudados a única opção que não ocasionaria sombreamento no painel foi a técnica 

que utiliza o tubo de metal. 
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Figura 15 – Técnica de encapsulamento para os sensores de fibra óptica 
Fonte: Bortolotti et al. (2014) 

Para a aplicação da técnica foi utilizado como tubo de metal uma agulha de 

aço inoxidável modelo 23G1, com comprimento de 25,0 mm, diâmetro externo de 0,6 

mm e diâmetro interno de aproximadamente 0,4 mm. Esse modelo foi escolhido pois 

era o padrão da agulha que apresentava diâmetro menor e um comprimento mínimo 

que garantiria a proteção total da região que o núcleo estava exposto (15 mm) e um 

espaço que possibilitasse a colagem das extremidades da agulha no acrilato, 

aproximadamente 3 mm cada ponta. 

Para a colagem da fibra nas extremidades da agulha foi utilizada uma cola 

pastosa tipo bicomponente epóxi a prova d’água. A fibra após o encapsulamento pode 

ser vista na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Fibra óptica encapsulada 
Fonte: Autoria própria 

O procedimento de encapsulamento foi repetido para cada um dos sensores 

dos quatro cordões de fibra óptica utilizados. Sendo em seguida levados ao processo 

de caracterização descrito na seção seguinte. 

 



53 

 

3.2.2 Método de Caracterização das Fibras 

Para o processo de caracterização das fibras ópticas, as mesmas foram 

colocadas em um tubo de cobre oco com aproximadamente 4,0 mm de diâmetro 

interno e 6,0 mm de diâmetro externo, o qual está imerso em um fluxo contínuo de 

óleo de silicone DC510 fabricado pela empresa Dow Corning®, calor específico de 

0,39 J/kg.K) e faixa de temperatura de trabalho de -20,0 ºC a 180,0 ºC (DOW 

CORNING CORPORATION, 1998). A utilização do óleo mineral foi optada por 

conveniência, visto que o mesmo já estava instalado no sistema de calibração das 

fibras. Entretanto como a variação de temperatura usada na calibração foi entre  10,0 

ºC e 70,0 ºC, o ensaio poderia também ser realizado perfeitamente utilizando água 

como fluido. 

A temperatura foi controlada por um circulador térmico de imersão (banho 

térmico) da marca Polyscience, modelo 9002A11B, com precisão de 0,25 ºC, 

estabilidade térmica de ±0,01 ºC e faixa de temperatura de trabalho entre -20,0 ºC a 

200,0 ºC (POLYSCIENCE, 2015). O circulador está conectado a um computador que 

por meio de um software que possibilita ao operador digitar os dados para o ensaio 

de caracterização (conforme a Tabela 3) e adquirir ao final destes as características 

de trabalho da fibra por meio do interrogador óptico. A montagem do sistema de 

caracterização é apresentada na Figura 17. 

 

Tabela 3 – Parâmetros adotados para a caracterização dos sensores 

Parâmetro Valor 

Número de ensaios 5 

Faixa de temperatura 10,0 ºC a 70,0 ºC 

Variação ±0,1 ºC 

Números de degraus 7 

Modo de degraus Sobe/desce 

Temperatura de cada degrau 10,0 ºC 

Tempo de duração do degrau 15 minutos 

Taxa de aquisição 1 HZ 

Resolução do interrogador 0,001 nm 

Resolução do circulador 0,25 ºC 

Fonte: Autoria própria 
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Todas as fibras encapsuladas ou nuas que se utilizaram neste trabalho foram 

caracterizadas em um ambiente com temperatura controlada por condicionador de ar 

a 22,0 ºC. 

 

 

Figura 17 – Sistema para caracterização de fibras ópticas com circulador térmico 
Fonte: Autoria própria 

O processo de caracterização das fibras utiliza um software no qual apenas 

inserindo alguns parâmetros (conforme apresentados na Tabela 3) realiza 

automaticamente todo processo de caracterização e as coletas de dados ao longo do 

mesmo. Ao iniciar a caracterização o programa seta o primeiro degrau térmico, nesse 

caso 10,0 ºC com uma variação de ±0,1 ºC. Ao alcançar esse primeiro degrau, os 

dados são coletados a cada um segundo durante 15 minutos. Em decorrência da 

variação térmica permitida, a faixa de temperatura de aquisição oscila entre 9,9 ºC e 

10,1 ºC, logo os valores de temperatura e comprimento de onda coletados estão 

distribuídos nessa faixa. Para determinar qual o valor de temperatura teve maior 

número de ocorrência, o programa faz um histograma com os dados coletados. O 

valor de temperatura que ocorreu mais vezes é escolhido como valor para esse 

degrau. Em seguida a próxima temperatura é ajustada automaticamente (sendo agora 

20,0 ºC) e o processo de calibração se repete como descrito. 

Ao terminar os cinco ensaios, o software realizou a regressão linear para cada 

sensor e os cálculos das incertezas envolvidas no processo, sendo esses valores 

discutidos no item 5.1.1. 
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3.2.3 Técnica de Fixação dos Sensores no Módulo 

Considerando que a maioria das medições de temperatura seriam feitas no 

vidro frontal do painel, é de grande importância que o método de fixação adotado 

permitisse ao cordão uma resistência mecânica satisfatória a ventos, não gerasse 

sombras e que permitisse um bom contato térmico entre o vidro e a fibra. Somado a 

isso, se buscava elaborar uma técnica que pudesse ser usada tanto na fixação de 

fibras encapsuladas e quanto não encapsuladas, além de permitir que as repetidas 

instalações e desinstalações dos cordões no painel não oferecessem risco de dano 

para a fibra. A utilização de colas não se mostrava interessante, pois impossibilitaria 

a retirada dos cordões sem danificá-los e outros tipos de fixadores como, por exemplo, 

fita dupla face ou adesivos, comprometeriam significativamente a qualidade do 

contato com o vidro do painel. 

Após a leitura de diversos trabalhos se observou a potencialidade de usar 

pasta térmica a base de silicone tanto como agente melhorador do contato térmico 

quanto elemento fixador para o cordão, visto que sua boa condutividade térmica, alta 

viscosidade, alta temperatura de trabalho (até 200 ºC) se mostravam interessante para 

essa aplicação. 

Nesse cenário, a técnica adotada consiste em criar uma trilha com 

aproximadamente 1 mm de largura de pasta térmica, na superfície frontal do painel, 

toda a área que a fibra irá entrar em contato com o vidro. Em seguida o cordão de 

fibra é colocado exatamente em cima dessa trilha, como visto na Figura 18. Para evitar 

que a fibra se mova ou vibre durante períodos com ventos fortes, foram utilizadas duas 

guias feitas com o próprio termoplástico do revestimento fibra, as quais foram fixadas 

na parte superior e inferior da estrutura em alumínio do painel, conforme apresentado 

na Figura 19. O processo é repetido para cada cordão de fibra utilizado. 
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Figura 18 - Fibras ópticas (a) encapsuladas e (b) sem encapsulamento fixadas no painel 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 19 - Instalação das guias para os cordões de fibra 
Fonte: Autoria própria 

Após a fixação dos cordões, o painel foi levado para um ambiente aberto e 

exposto a irradiação solar de modo que se aquecesse gradualmente. Nos primeiros 

ensaios foi observado que os valores de temperatura medidos pelos sensores FBGs 

apresentavam diferenças muitos discrepantes se comparados aos valores obtidos 

pela câmera IR. Essas diferenças chegavam a quase 7 ºC abaixo da temperatura 

apresentada pela câmera IR. Em uma inspeção visual foi percebido que na maioria 

dos sensores, a sobra (ou excesso) de cola epóxi usada nas extremidades do 

encapsulamento fazia que o mesmo ficasse levemente suspenso na superfície do 

painel.  

Como efeito, o espaço entre o encapsulamento e o vidro do painel não ficava 

completamente preenchido com a pasta térmica, resultando em um mau contato 
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térmico. Para resolver esse problema, os excessos de cola foram removidos utilizando 

uma lixa e as fibras foram novamente fixadas na superfície do painel. 

Em decorrência desse fato, antes de prosseguir com os ensaios foi observado 

a qualidade do contato térmico de cada um dos 27 sensores. Para isso foi realizada 

uma inspeção individual em cada sensor, confrontando a temperatura obtida pela 

câmera IR a uma distância de 10 cm da fibra (distância mínima permitida para o ajuste 

do foco), com a temperatura medida pela respectiva FBGs no mesmo instante de 

tempo. Os valores para cada elemento sensor são apresentados no APÊNDICE C.  

De modo geral todos os sensores mostraram um bom contato térmico com a 

superfície do painel, apresentando uma diferença de no máximo 0,69 ºC, desde que 

a pasta térmica estivesse uniformemente distribuída ao longo de toda superfície de 

contato do encapsulamento, não havendo falhas. É apresentado na Figura 20 um 

sensor com contato térmico ruim e outro com contato obtido após a remoção do 

excesso de cola.  

Na Figura 21 é possível observar a diferença da condução térmica no 

encapsulamento do elemento de ambos os sensores, onde P2 e P4 são as 

temperaturas da superfície do painel e P1 e P3 as temperaturas nos encapsulamentos 

das fibras. 

 

 

Figura 20 – Sensor encapsulado (a) com contato térmico ruim e (b) com contato bom 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 21 – Imagem térmica dos sensores (a) com contato térmico ruim e (b) com contato bom 

Fonte: Autoria própria 
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4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Todos os experimentos tratados neste trabalho foram realizados no POLITEC 

da UTFPR campus Pato Branco (latitude: 26º13’43” S, longitude: 52º40’14” W e 

altitude: 761 metros), em ambiente aberto não controlado. O painel fotovoltaico foi 

montado em uma estrutura de metal com inclinação de 35 º com a horizontal e sua 

face frontal direcionada ao norte geográfico conforme visto na Figura 22. 

 

 

Figura 22 – Painel fotovoltaico instalado 
Fonte: Autoria própria 

Durante todos os ensaios a intensidade da radiação solar, velocidade do 

vento, temperatura ambiente, temperatura traseira do painel medido com sensor 

PT100, tensão e corrente de saída do painel e a temperatura da superfície frontal do 

painel medido pelos 27 sensores FBG foram monitorados simultaneamente a cada 1 

segundo. Os únicos fatores que foram variados foram os valores da tensão e corrente 

elétrica de saída do painel, as quais foram variadas utilizando cargas resistivas 

conectadas manualmente ao painel, objetivando através do controle destas, provocar 

o aquecimento das células e permitir a visualização de problemas elétricos no módulo 

decorrentes de fabricação e/ou degradação devido ao tempo de uso. 
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4.1 EXPERIMENTO 1 – COMPARAÇÃO ENTRE SENSORES FBGS COM E SEM 

ENCAPSULAMENTO 

De modo a observar o comportamento do sensor FBG com e sem 

encapsulamento, evidenciando a  intensidade que cada uma é afetada pelas 

variações de níveis de incidência solar, ventos e temperatura ambiente foram 

realizados alguns ensaios. Para esse fim foram instaladas duas FBGs no centro da 

face frontal do painel, sendo o C2_S4 o sensor encapsulado e C4_S3 sem 

encapsulamento.  

Ambas foram colocadas a uma distância de aproximadamente 1 mm entre 

elas conforme mostrado a Figura 23, exatamente no centro do painel de acordo com 

o apresentado na Figura 24. 

 

 

Figura 23 - Fibras com e sem encapsulamento instaladas no painel 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 24 – Disposição da fibra com e sem encapsulamento instaladas na frente do 
painel 

Fonte: Autoria própria 

Durante o experimento o painel não foi submetido a regimes de trabalho com 

variação de cargas em sua saída, sendo que as variações térmicas ocorridas durante 

o ensaio foram provocadas unicamente pela intensidade da incidência solar e pelo 

resfriamento ocasionado pela ocorrência de ventos e pela condução, convecção e 

radiação térmica do painel. 

Após a instalação dos sensores, o painel foi exposto às condições ambientais 

durante um período de aproximadamente sete horas. A discussão dos dados obtidos 

nesse experimento é realizada na seção 5.2. 

 

4.2 EXPERIMENTO 2 – OBTENÇÃO DA TEMPERATURA MÉDIA DE TRABALHO 

DO PAINEL 

Nesse experimento o objetivo é determinar a temperatura média de trabalho 

do painel com os sensores FBGs (em uma medição multiponto com os 27 sensores e 

monoponto apenas considerando a temperatura no centro da superfície frontal do 

painel) e compará-las com os valores de temperatura apresentados pelo sensor 
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PT100 usado normalmente para esse fim, buscando evidenciar o quão 

significativamente a medição da temperatura em apenas um ponto pode divergir na 

determinação da temperatura real do painel.  

A média multiponto de temperatura das fibras é obtida pela média aritmética 

dos 27 pontos medidos pelos sensores FBGs. Como não existe nenhum sensor FBG 

instalado exatamente na mesma região do sensor  PT100, a temperatura monoponto 

(TCPV) é estimada por meio de uma interpolação simples dos valores de temperatura 

obtidos pelos sensores mais próximos dessa região, neste caso, os sensores C3_S4 

e C2_S4. Esses sensores estão a 7 cm de distância um do outro. O ponto central do 

painel onde TCPV  será determinado está localizado no centro dos dois sensores FBGs, 

à uma distância de 3,5 cm entre eles. 

Para esse ensaio foram instalados os 27 sensores FBGs na superfície frontal 

do painel e o sensor PT100 foi colocado na parte de trás, conforme a Figura 25. O 

objetivo inicial era dispor um sensor para cada célula do painel, totalizando 36 

sensores.  

 

 

Figura 25 - Disposição dos 27 sensores FBGs na (a) face frontal e do sensor PT100 na 
(b) face traseira do painel 

Fonte: Autoria própria 
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Devido à limitação na quantidade de máscaras de fase para a gravação das 

redes de Bragg, foi possível multiplexar apenas sete redes em cada cordão, 

resultando em 28 pontos. Somando a isso, durante de encapsulamento dos sensores 

ocorreu a quebra de uma das fibras (fibra 4) e considerando a demora na aquisição 

de outro cordão foi optado em utilizar um cordão substituto com seis sensores. 

Inicialmente o painel foi deixado exposto em ambiente aberto, sem carga 

resistiva conectada em sua saída, ou seja, com corrente de saída igual a zero. Esse 

procedimento teve como finalidade monitorar as variações de temperatura 

ocasionadas pala incidência solar, temperatura ambiente e ventos. 

Em um segundo momento se buscou evidenciar o comportamento dos 

sensores quando gerado um consumo da energia produzida pelo painel. Para isto 

foram utilizadas cargas resistivas conectadas em sua saída, permitindo uma variação 

na corrente que circula em seu interior entre 0 A e Isc.  

Os ensaios desse experimento foram realizados em um total de 

aproximadamente 18 horas e os dados obtidos são discutidos na seção 5.3. 

 

4.3 EXPERIMENTO 3 – DETERMINAÇÃO DE GRADIENTES TÉRMICOS E 

DETECÇÃO DE ANOMALIAS NO PAINEL 

Atualmente, no monitoramento de painéis fotovoltaicos, o método mais 

utilizado para se obter gradientes térmicos de sua superfície ou evidenciar problemas 

elétricos discretos como, por exemplo, hotspots ou coldspots, é utilizando câmeras IR. 

A principal vantagem desse equipamento é a geração de uma imagem termográfica 

momentânea do objeto analisado com boa riqueza de detalhes.  

Devido a viabilidade da realização de medições multiponto usando as fibras 

ópticas, se considerou importante utilizar as medições realizadas nos 27 pontos do 

painel e gerar um gradiente térmico, permitindo assim uma comparação com as 

imagens coletadas pela câmera IR.  

Todos os gradientes térmicos foram criados usando a ferramenta de geração 

de gráficos “contour-color fill” do programa Origin®, que faz a interpolação linear da 

matriz de temperatura obtida pelas fibras (ALGORITHM FOR CREATING A 

CONTOUR FROM A WORKSHEET, 2016)  
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Essa comparação objetiva evidenciar quais tipos de problemas elétricos a 

fibra óptica consegue detectar, assim como determinar a aplicabilidade das fibras no 

monitoramento de gradientes térmicos em painéis. 

Esse ensaio foi realizado simultaneamente com o experimento II, logo a 

distribuição das fibras na superfície do painel é a mesma apresentada na Figura 25, 

sendo os resultados discutidos nas seções 5.5 e 5.6. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO 

Neste capítulo são discutidos os resultados do processo de caracterização 

dos 27 sensores à fibra óptica, a calibração do sensor PT100, o circuito de aquisição 

de tensão e corrente do painel fotovoltaico, com foco na obtenção das incertezas 

relacionadas a cada processo. Também serão abordados os resultados obtidos na 

comparação dos sensores com encapsulamento e sem encapsulamento.  

Entre as medições com sensores FBGs e o sensor PT100 (na determinação 

da temperatura média e coeficiente térmico do painel) e entre as medições multiponto 

com FBGs e a câmera IR na identificação de gradientes e localização de anomalias 

elétricas no painel. 

 

5.1.1 Caracterização das Fibras Ópticas 

Para melhor entendimento de como o programa realiza a caracterização das 

fibras, assim como a determinação dos valores de incertezas de cada elemento 

sensor, neste capítulo será reproduzido a metodologia e os cálculos realizados 

apenas para um elemento, nesse caso foi escolhido aleatoriamente o sensor 1 do 

cordão 2 (C2_S1).  

Como a mesma metodologia é aplicada para todos os sensores, foi 

considerado que a resolução passo a passo de apenas um sensor seja suficiente para 

o entendimento de como esse processo foi realizado. Todos os valores calculados ao 

longo desse capítulo são apresentados no APÊNDICE D. 

A análise das incertezas foi realizada levando em consideração a metodologia 

abordada no Guia de Expressão de Medição de Incertezas (GUM), tratando todas as 

componentes de incertezas do mesmo modo, independente da natureza dos efeitos, 

sejam eles aleatórios ou sistemáticos no momento da medição (GUM, 2008). 

Quanto à natureza das incertezas estudadas, elas podem ser classificadas de 

duas formas, tipo A e B. As incertezas do tipo A tem por definição serem aleatórias, 

sendo determinadas através de análise estatísticas dos dados obtidos por meio de 
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realização de ensaios ou medições. Já a incerteza do tipo B é considerada, quando 

se torna inviável ou impraticável realizar medições, utilizando informações conhecidas 

a priori. No caso do processo de caracterização das fibras as incertezas do tipo B são 

atribuídas aos equipamentos utilizados, como por exemplo, o interrogador óptico e o 

circulador térmico.  

Após a realização do ensaio de caracterização conforme descrito no item 

3.2.2, para cada sensor de cada cordão são obtidos cinco valores de temperatura e 

cinco valores de comprimento de onda. O primeiro passo foi obter a média aritmética 

de temperatura (�̅�(𝐶2𝑆1)), comprimento de onda (�̅�(𝐶2𝑆1)) e o desvio padrão amostral 

(σ(T)) para cada degrau do ensaio de acordo com a Equação (23). 

A escolha em utilizar o desvio amostral ao invés do populacional ou da média 

ocorreu pela dificuldade de realizar uma grande quantidade de ensaios de 

caracterização, nesse caso o desvio padrão amostral se mostra o método mais 

indicado para o caso. 

 

𝝈(𝑻) = √ 
∑ (𝝀𝒊−�̅�(𝑪𝟐𝑺𝟏))𝟐𝑵

𝒊=𝟏

𝑵−𝟏
     (23) 

 

Com os valores de temperatura e comprimento de onda média, foi realizado 

uma regressão linear de modo a obter a equação da reta correspondente para o 

sensor. Para esse procedimento foi usado o software Origin®, sendo obtido o gráfico 

apresentado na Figura 26.  

Como a regressão linear faz uma aproximação por meio da equação da reta 

(y=mx+b), onde m é o coeficiente angular, x é a temperatura em um determinado 

instante e b o coeficiente linear. A não linearidade entre as amostras ocasionam 

desvios e consequentemente incertezas associadas a essa aproximação, as quais 

também devem ser determinadas. De acordo com Cabral (2004) as duas incertezas 

envolvidas são a incerteza de declive (Sb) (relacionada ao desvio padrão da grandeza 

independente (Sx)) e a incerteza ordenada (Sa) (relacionada ao desvio padrão da 

grandeza dependente (Sy)). 
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Figura 26 – Regressão linear para C2_S1 
Fonte: Autoria própria 

Com o coeficiente angular m obtido através da regressão linear é possível 

encontrar o novo valor do desvio padrão (Spad(T)) para cada degrau de temperatura, 

levando em consideração o valor a equação da reta obtida na regressão. Esse novo 

valor de desvio é calculado pela Equação (24). 

 

𝑺𝒑𝒂𝒅(𝑻) =
𝝈(𝑻)

𝒎
      (24) 

 

Encontrados os desvios associados a cada degrau, agora se faz necessário 

obter as incertezas relacionadas ao equipamento utilizado durante o processo de 

caracterização, nesse caso o interrogador e o circulador térmico. 

A incerteza do interrogador (Sint) foi determinada utilizando a resolução (u) da 

leitura do comprimento de onda disponibilizada no manual, sendo este com valor de 

1,0 pm. Inicialmente é preciso estabelecer qual a distribuição das probabilidades da 

ocorrência das incertezas para esse equipamento. Devido ao desconhecimento do 

tipo da distribuição destas (gaussiana, retangular, em “U” ou triangular), por 

conveniência é adotado a distribuição retangular, a qual considera que existem as 

mesmas chances das incertezas ocorrerem em qualquer ponto dentro desse intervalo 

(CABRAL, 2004). 
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Em seguida é realizada uma relação do comprimento de onda com a 

temperatura por meio da equação da reta, utilizando apenas o coeficiente angular (m) 

do sensor. No caso do sensor 1 do cordão 2 (C2_S1), o valor de m foi obtido pela 

regressão apresentada anteriormente na Figura 26.  

Já a incerteza do circulador térmico (Scirc) é obtida usando o valor de resolução 

térmica do equipamento que é igual a 0,25 ºC, conforme descrito no manual do 

equipamento. A distribuição das incertezas para esse equipamento também é 

desconhecida, sendo assim adotado o mesmo padrão retangular usado para o 

interrogador.  

Com todas as incertezas determinadas é possível calcular a incerteza 

combinada (Sc(T)) levando em consideração todas as fontes de incerteza que afetam 

o processo de caracterização. No presente trabalho, serão consideradas as incertezas 

apresentadas pelas fibras em cada degrau de calibração (Spad(T)), da regressão linear 

(Sa e Sb), do interrogador (Sint) e do circulador térmico (Scirc).  

Ao comparar os valores de incerteza calculados com os valores fornecidos 

pelo software foram observadas diferenças inferiores a 0,01 ºC, as quais são 

consequência de possíveis arredondamentos ou números de casas decimais levados 

em consideração pelo programa durante os cálculos em cada etapa. 

Obtidas as incertezas combinadas para cada degrau de temperatura, buscou-

se estabelecer um único valor de incerteza para representar o sensor. Levando em 

consideração que todos os degraus apresentaram valores de incertezas diferentes, 

foi optado em escolher o maior valor entre eles, que no caso do C2_S1 é ±0,51 ºC. 

A mesma prática foi adotada para os demais sensores FBGs. Os respectivos 

valores de incertezas, assim como a equação da reta caraterística de cada sensor são 

apresentados no APÊNDICE E. 

De modo geral as incertezas de todos os sensores ficaram na faixa entre 0,32 

ºC a 0,54 ºC, sendo similares aos valores de incertezas observados na literatura em 

estudos com fibras usando esse tipo de encapsulamento (SILVA et al., 2013) e 

(BORTOLOTTI et al., 2013). 
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5.1.2 Calibração do Sensor de Temperatura PT100 

Embora o comportamento do sensor PT100 seja conhecido, como o mesmo 

foi instalado no sistema de aquisição apresentado anteriormente, também foi 

necessário realizar sua calibração para garantir a confiabilidade de suas medidas de 

temperatura. Para esse processo foi utilizado um circulador térmico de imersão da 

marca Polyscience, modelo 9002A11B, com precisão térmica de 0,20 ºC, estabilidade 

térmica de ±0,01 ºC e faixa de temperatura de trabalho entre -20,0 ºC a 200,0 ºC. O 

PT100 foi colocado dentro da cuba de óleo do circulador (usado como referência), o 

qual foi programado para variar a temperatura entre 10,0 ºC a 70,0 ºC, com degraus 

de 5,0 ºC e tempo de estabilização de 5 minutos. 

Com os valores coletados foi realizada a análise estatística adotando o 

mesmo método aplicado aos sensores FBGs. De forma resumida, na Figura 27 é 

mostrado a regressão linear obtida com os valores registrados durante a calibração e 

na Tabela 4 são apresentados valores de desvio e incerteza associados ao sensor. 

 

Figura 27 – Curva característica do sensor PT100 
Fonte: Autoria própria 
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Tabela 4 – Análise estatística do sensor PT100 

Nº de 

ensaios 

Nº de 

degraus 

Incerteza do 

circulador 

Desvio padrão 

máximo 

Incerteza combinada 

máxima 

4 14 0,072 ºC 0,16 ºC 0,56 ºC 

Fonte: Autoria própria 

 

5.1.3 Calibração do Circuito de Aquisição de Tensão 

Para a calibração do circuito foi utilizado uma fonte de corrente contínua 

ajustável com faixa de 0,0 a 30,0 VCC e resolução 0,01 VCC (LEDERER & AVANCINI, 

2010). Os valores de tensão apresentados pelo software de aquisição (Vout) foram 

coletados manualmente a cada 2,0 VCC variados na fonte, sendo posteriormente 

gerada sua curva conforme a Figura 28 e sua análise estatística vista na Tabela 5. 

 

 

Figura 28 – Curva característica do circuito de aquisição de tensão 
Fonte: Autoria própria 

Tabela 5 - Análise estatística do circuito de aquisição de tensão 

Nº de 

ensaios 

Nº de 

degraus 
Incerteza da fonte 

Desvio padrão 

máximo 

Incerteza combinada 

máxima 

4 12 ±(1,1 % + 2 dígitos) 0,04 V 0,28 V 

Fonte: Autoria própria 
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5.1.4 Calibração do Circuito de Aquisição de Corrente 

A calibração do circuito foi realizada usando a mesma fonte ajustável utilizada 

para a calibração do circuito de aquisição da tensão do painel. Com o circuito 

conectado a essa fonte a corrente foi variada em degraus de 500 mA entre 0,0 A e 5,5 

A. Em cada degrau os valores de corrente apresentados no visor da fonte e pelo 

software de aquisição de corrente eram registrados. Ao final, com os valores médios 

de todos os ensaios foi realizada a regressão linear conforme visto na Figura 29, e 

calculado os respectivos erros associados a esse sensor, de acordo com o 

apresentado na Tabela 6. 

 

 

Figura 29 – Curva característica do circuito de aquisição da corrente 
Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 6 – Análise estatística do circuito de aquisição da corrente 

Nº de 

ensaios 

Nº de degraus Incerteza da fonte Desvio padrão 

máximo 

Incerteza combinada 

máxima 

4 11 ±(1,3 % + 2 dígitos) 0,03 A 0,11 A 

Fonte: Autoria própria 
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5.2 EXPERIMENTO 01 - FIBRAS COM E SEM ENCAPSULAMENTO 

Ao final do experimento os dados obtidos foram compilados em uma única 

tabela. Com esses dados foi analisado o comportamento de ambas as fibras perante 

as variações de temperatura do painel e das condições climáticas. Devido à grande 

quantidade de dados e à considerável dificuldade em demonstrar graficamente toda 

informação, optou-se por escolher alguns períodos durante os ensaios que melhor 

demonstrassem o comportamento das fibras com encapsulamento e sem 

encapsulamento. 

Após a realização dos ensaios foi observado que as FBGs não foram afetadas 

significativamente por variações bruscas na velocidade do vento com duração inferior 

a 3 segundos (independente da velocidade do vento). Nessas condições, durante todo 

o experimento a diferença entre ambas não superou os 0,4 ºC. Entretanto em períodos 

de incidência de vento maiores a esse tempo e com velocidades superiores a 10 m/s 

(11h32 min a 11h39 min e 12h05 min a 12h22 min) a FBG sem encapsulamento 

apresentou temperatura de até 1 ºC abaixo da fibra encapsulada, conforme observado 

na Figura 30 (a).  

A relação direta da temperatura do painel com a incidência solar e velocidade 

do vento é apresentada na Figura 30 (b) que demonstra as variações na radiação 

solar e velocidade do vento no decorrer do período analisado.  

É observado que durante todo o ensaio ocorrem variações bruscas na 

velocidade do vento e com curto intervalo de tempo. Esse comportamento é 

interessante para observar o grau de sensibilidade da fibra perante essas condições 

e a influência dessas variações abruptas na temperatura média obtida. Por outro lado 

esse comportamento dificulta evidenciar a intensidade na ocorrência dos ventos em 

períodos de tempo maiores como, por exemplo, na ordem de minutos. Para suprir 

essa necessidade foi gerada a curva “Vel. Vento (média)” que apresenta a média 

aritmética da velocidade do vento para cada intervalo de um minuto. 
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Figura 30 - Influência da intensidade da radiação solar e da velocidade do vento nas 
FBGs sem corrente circulando no painel 

Fonte: Autoria própria 

A maior diferença de temperatura observada entre as FBGs com e sem 

encapsulamento foi de 3,2 ºC e ocorreu durante um período de resfriamento do painel, 

ocasionado pela obstrução de longo período da luz solar e ocorrência de ventos com 

velocidade superiores a 10 m/s. Esse momento não justificou a elaboração de um 

gráfico para demonstrá-lo visto que foi a único acontecimento interessante que 

ocorreu no período. 

Na Figura 30 também é possível perceber que embora exista uma variação 

entre temperatura medida pelas fibras, na maior parte do tempo essa diferença fica 
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no campo da incerteza dos sensores C2_S4 (±0,52 ºC) e C4_S3 (±0,43 ºC), tornando 

essa diferença ainda menos significativa. 

De modo geral, ambos os sensores FBGs demonstraram as tendências de 

comportamento muito similares, sendo observado apenas que a fibra sem 

revestimento sempre foi mais afetada pelo vento, principalmente durante os períodos 

de resfriamento do painel decorrentes do bloqueio do sol ocasionados por nuvens.  

Fica claro que o fenômeno que mais afetou a fibra sem encapsulamento foi a 

velocidade do vento. O fato da casca desse sensor estar mais exposta ao ambiente 

externo do que a fibra encapsulada ocasionava um resfriamento mais rápido. Levando 

em consideração que os sensores FBGs são altamente sensíveis a variações térmicas 

e por estar instalado em um ambiente externo, consideravelmente hostil à fibra, 

mesmo assim as medições foram bem estáveis e sem picos abruptos de valores 

inconsistentes da temperatura do módulo. 

Embora a temperatura ambiente tenha variado aproximadamente 2,0 ºC 

durante o período do ensaio em análise, não foram observados impactos significativos 

no comportamento das fibras. As condições ambientais durante os ensaios são 

apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Condições ambientais observadas durante a realização do experimento I 

Variável ambiental Mínimo Máximo Médio 

Temperatura ambiente (ºC) 13,12 21,07 15,96 

Irradiação solar (W/m2) 233,92 833,45 501,33 

Velocidade do vento (m/s) 1,61 29,90 10,16 

Fonte: Autoria própria 

 

5.3 EXPERIMENTO 02 - OBTENÇÃO DA TEMPERATURA MÉDIA DE 

TRABALHO DO PAINEL 

Nesse experimento a análise dos ensaios foram divididas em duas partes: No 

primeiro momento foi realizada a comparação entre a medição de temperatura obtida 

pelo sensor PT100 e a temperatura média calculada com os valores das temperaturas 

dos 27 sensores, com o painel fotovoltaico sem carga conectada em sua saída. No 

segundo momento foi feita essa mesma análise agora com a aplicação de carga. As 
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condições ambientais observadas durante esse experimento são apresentadas na  

Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Condições ambientais durante a realização do experimento II 

Variável ambiental Mínimo Máximo Médio 

Temperatura ambiente (ºC) 17,60 33,03 26,64 

Irradiação solar (W/m2) 127,43 1122,05 680,05 

Velocidade do vento (m/s) 0 21,39 5,80 

Fonte: Autoria própria 

 

5.3.1 Painel Fotovoltaico Sem Carga Conectada 

Durante o ensaio sem circulação de corrente no painel, conforme visto na 

Figura 31 (a) e (b), é possível perceber que tanto o sensor PT100 quanto a 

temperatura média das fibras apresentaram curvas de tendência muito similares, 

demonstrando não serem afetadas por variações bruscas na velocidade do vento. 

Entretanto é percebido que a temperatura medida pelo sensor PT100 se manteve 

sempre maior, chegando a alguns momentos em até 6,5 ºC (períodos das 11h36min, 

11h59min e 11h35min). É observado ainda nesse período que as maiores diferenças 

ocorrem em momentos de maior intensidade do vento, que faz acelerar o resfriamento 

das áreas mais externas da superfície do painel.  

A menor diferença observada foi de 4,4 ºC e ocorreu às 11h26min e 

11h44min. Nesse período a intensidade da radiação solar praticamente constante e a 

velocidade do vento de até 5 m/s permitiram um maior equilíbrio térmico do painel, 

logo a média das medições multiponto realizadas pelas fibras tenderam a se 

aproximar da temperatura medida pelo PT100 instalado no centro do painel.  

Durante o ensaio em vários momentos ocorreu a passagem de nuvens que 

ocasionaram a obstrução da luz solar que incidia no painel e consequentemente 

afetaram de diferentes formas a temperatura do painel. Na Figura 31 são 

apresentados registros de três momentos distintos. Às 11h45min um bloqueio de 

apenas 9 segundos não demonstrou afetar a temperatura medida, mantendo a mesma 

curva de aquecimento antes do ocorrido. Nesse período a temperatura do painel 

estava em ascensão, pois a baixa velocidade do vento não contribuía de forma 
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significativa para o resfriamento do painel, logo o efeito de aquecimento provocado 

pela radiação solar incidente era predominante. 

 

 

Figura 31 – Temperatura medida pelo PT100 versus a média das temperaturas obtidas 
pelas fibras (sem carga) 

Fonte: Autoria própria 

Às 11h34min uma obstrução de 21 segundos conseguiu provocar uma 

variação na temperatura do painel, ocasionando uma queda de 2,2 ºC na temperatura 

média obtida pelas fibras e 1,6 ºC na medição fornecida pelo PT100. 

Embora esse período de obstrução da luz solar fosse um pouco maior, nesse 

momento também havia uma maior intensidade de vento (5 m/s < Vvento > 15 m/s), o 
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que potencializou o resfriamento das áreas periféricas do módulo, resultando na maior 

queda da temperatura medida pelas fibras.  

O período mais longo de sombreamento que foi registrado demorou 1min06s 

e ocorreu as 11h54min, nesse período a temperatura medida pelas fibras demonstrou 

uma queda de 2,9 ºC na temperatura média do painel contra 2,4 ºC do PT100.  

Além da influência provocada pelo resfriamento das partes periféricas do 

painel nas medições das fibras, que diminuem a temperatura média resultante, outros 

dois fatores contribuem para a temperatura apresentada pelo PT100 ser maior é 

justamente a instalação desse sensor no centro da superfície traseira do módulo, que 

normalmente é um dos pontos mais quentes do painel e o segundo é atribuído ao 

isolamento térmico usando entorno do PT100 que minimiza a influência da 

temperatura ambiente na sua medição. 

O primeiro efeito pode ser evidenciado também na Figura 31, quando 

comparado as variações de temperatura medidas pelo sensor PT100 instalado atrás 

do painel e temperatura estimada pelos sensores FBGs (TCPV) no centro da superfície 

frontal. Embora seja a mesma região monitorada, o sensor PT100 sempre demonstrou 

medições de temperatura mais altas, apresentando diferenças entre 2,5 ºC 

(11h21min) e 8,8 ºC (11h57min). 

Já para demonstrar os efeitos do resfriamento das áreas periféricas, 

evidenciando a contribuição de cada um para a determinação de temperatura média 

do painel, foi pensado inicialmente em gerar um gráfico com as curvas dos 27 

sensores, entretanto foi percebido que a grande quantidade de curvas geradas e que 

em sua grande maioria se sobrepunham umas às outras, tornava o gráfico confuso e 

embaralhado não sendo clara a visualização do comportamento dos sensores. 

De modo a permitir uma melhor apreciação da curva dos sensores, foi optado 

em gerar um gráfico comparando a curva média dos valores medidos pelos 27 

sensores, com as curvas dos seis sensores que apresentaram os valores mais 

extremos de temperatura, respectivamente os três mais altos e os três mais baixos, 

conforme visto na Figura 32. 

Com base nesse gráfico é observado que os máximos e mínimos de 

temperatura durante esse ensaio foram vistos às 11h29min durante um período de 

calmaria do vento, onde o sensor C2_S6 apresentou temperatura de 61,8 ºC e o sensor 

C2_S1 de 52,0 ºC, sendo observada uma diferença de 9,8 ºC. 
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É possível observar que os sensores que apresentaram temperaturas mais 

altas (C2_S6, C2_S5 e C3_S7) estavam instalados na área superior central do painel, já 

os que apresentaram temperaturas mais baixas estavam localizados na parte central 

inferior (C3_S3) ou nas laterais (C4_S6 e C2_S1). 

 

 

Figura 32 – Comparação da temperatura média das FBGs com os seis valores de 
temperatura mais extremos obtidos pelos sensores 

Fonte: Autoria própria 
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5.3.2 Painel Fotovoltaico Com Carga conectada 

Para evidenciar o comportamento das medições das fibras e do PT100 com a 

corrente fotogerada circulando no painel, foram instaladas cargas resistivas com 

diferentes valores a fim de variar o fluxo de corrente de 0 A a Isc =5,34 A.  

Após cada variação de carga, a temperatura era acompanhada com a câmera 

IR e pelas fibras a fim de evidenciar alguma diferença significativa no painel. Todavia, 

somente foram detectadas variações de temperatura apreciáveis em correntes muito 

próximas do valor de Isc, sendo estas na ordem de 5 A. Nesse regime de ensaio 

começaram a ser observados diferentes níveis de aquecimento entre as células. 

Com uma corrente fluindo através do painel, a temperatura apresentada pelo 

sensor PT100 chega a ser no máximo 5,2 ºC (13h08min) e no mínimo 2,4 ºC 

(13h07min) superior à média das fibras, conforme a Figura 33 (a).  

A diminuição da diferença entre as medições é resultado do leve aumento da 

temperatura média obtida pelas fibras, ocasionada pelo aquecimento de algumas 

células em decorrência da corrente que circula no interior delas. 

Em comparação à temperatura (TCPV) no centro do painel, os valores de 

temperatura obtidos pelo PT100 ainda são superiores, entretanto as diferenças 

tiveram uma pequena queda, ficando entre 2,3 ºC (12h49min) e 7,4 ºC (13h09min). 
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Figura 33 - Temperatura medida pelo PT100 versus a média obtida pelas fibras 
(R=0,47Ω) 

Fonte: Autoria própria 

 

Quando observado os sensores FBGs que detectaram valores de temperatura 

mais extremos do painel, foi evidenciado que alguns pontos medidos apresentaram 

temperaturas muito diferentes de outros, de acordo com o apresentado na Figura 34 

(a).  

Um caso extremo observado foi ás 12h49min que o sensor C1_S2 estava a 

72,6 ºC e o sensor C4_S4 a 50,0 ºC, demonstrando que possivelmente na região onde 

o C1_S2 estava instalado existe uma célula superaquecendo devido a degradação 

elétrica ou descasamento resistivo com as demais células ligadas em série. Nesse 
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momento é possível observar que esse aquecimento foi agravado devido a um 

período de baixa incidência de ventos. 

 

 

Figura 34 – Comparação da temperatura média com os três valores mais extremos 
obtidos pelos sensores (R=0,47Ω) 

Fonte: Autoria própria 

Utilizando a câmera IR foi comprovado que de fato as células monitoradas 

pelos sensores C1_S2, C2_S5 e C4_S5 aprestavam temperatura muito superiores as 

demais. Outra característica observada nessas células é que as variações térmicas 

ocorridas nelas são mais intensas. Um exemplo pode ser visto entre ás 13h08min e 

13h12min, onde após um período de baixa incidência (240 W/m2) devido a obstrução 
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do sol por uma nuvem a intensidade da incidência volta a subir (1231 W/m2). Nesse 

período a célula monitorada pelo sensor C1_S2 sobe de 56,9 ºC para 67,6 ºC 

(diferença de 10,7 ºC), já uma célula aparentemente sem problemas, monitorada pelo 

sensor C4_S5 variou entre 44,6 ºC a 47,5 ºC (diferença de 2,9 ºC). 

De modo geral, para ambos os ensaios a média das FBGs e a temperatura 

do PT100 apresentaram o comportamento das suas curvas muito similares, apenas 

sendo observada uma diferença entre 2,1 ºC a 5,2 ºC. 

Conforme visto anteriormente, na literatura é mencionado que a medição em 

um único ponto do painel, sendo esse no centro, onde ventos não ultrapassem 

velocidade de 1,75 m/s é assumida uma incerteza de medição de ±2,0 ºC. 

Considerando os dados discutidos até então é possível evidenciar que a combinação 

e a intensidade dos diferentes fatores que geram aquecimento (radiação solar, 

circulação de corrente nas células) e resfriamento (ventos, radiação térmica) 

aumentam consideravelmente essa incerteza.  

Embora as diferenças de temperatura entre a média das FBGs e o sensor 

PT100 serem pequenas, os sensores FBGs se destacam na medição multiponto em 

painéis. A implementação de uma medição multiponto usando sensores PT100 

(mesmo na superfície traseira do painel onde não provocaria sombreamento nas 

células) seria quase impraticável, visto que a instalação de 27 sensores (à exemplo 

da quantidade de pontos monitorados pelas fibras) resultaria em 81 cabos (3 cabos 

de cada sensor PT100), tornando o gerenciamento desses cabos complexo e 

necessitando de uma interface de aquisição de dados com no mínimo 27 entradas. 

Em aplicações onde é necessário monitorar um conjunto de painéis, como em 

parques de geração fotovoltaico, os sensores FBGs também se destacam, onde com 

apenas um cabo de fibra conectado a uma chave óptica, seria possível  monitorar 

diversos cordões de fibra instalados no conjunto. Outra vantagem nessa aplicação é 

a imunidade à EMI apresentada pelas fibras, visto que em parques de geração 

fotovoltaico existem muitos equipamentos que trabalham em elevada potência 

(transformadores) e alta frequência (conversores e inversores de energia) provocando 

altos níveis de EMI. 

Entretanto, em aplicações mais simples, onde o monitoramento da 

temperatura do painel seja uma variável complementar ao estudo e/ou não necessite 

de uma grande precisão, a utilização de sensores PT100 é economicamente mais 

viável. Como por exemplo, em ensaios na determinação da eficiência de conversão 
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de um painel em relação a intensidade da radiação solar disponível ao longo do dia, 

onde as variáveis principais para determinar essa eficiência são: a intensidade da 

incidência solar, a tensão e a corrente gerada pelo painel e a temperatura do módulo. 

A medição usando o sensor PT100 contribuiria para traçar um perfil térmico genérico 

do seu comportamento ao longo do dia, complementando na explanação do estudo, 

mas não influenciando diretamente nos resultados. 

 

5.4 EXPERIMENTO 02 – VARIAÇÃO DA POTÊNCIA GERADA EM RELAÇÃO A 

TEMPERATURA DO PAINEL 

Conforme já abordado anteriormente, a temperatura do módulo influência 

diretamente a eficiência de conversão energética. Para evidenciar essa influência, foi 

instalada uma resistência de valor conhecido na saída do painel e as variações de 

temperatura, tensão e corrente do painel foram monitoradas em períodos de tempo 

em que as variáveis ambientais se apresentavam estáveis. 

Em momentos que as variáveis ambientais estavam constantes, a intensidade 

da radiação solar permaneceu em 1060 W/m2, temperatura ambiente em 29,5 ºC e a 

velocidade do vento não foi superior a 1 m/s. Nesse período foi possível evidenciar as 

variações de temperatura ocorridas no painel, onde a temperatura do PT100 foi 

sempre superior a médias das FBGs.  

Entre às 11h21min e 11h27min o PT100 apresentou uma variação de 

temperatura de 7,4 ºC e a média dos sensores FBGs de 9 ºC, conforme mostrado na 

Figura 35 (a). A diferença entre as faixas de temperatura medidas pelos sensores 

também é atribuída à localização do PT100 que o impossibilita de perceber as 

variações térmicas nas áreas periféricas do painel. 

Para determinar o coeficiente térmico do painel é necessário determinar a 

diferença no rendimento para cada grau Celsius. Quando utilizando a temperatura 

adquirida pelas fibras nessa determinação, a queda percentual da potência fornecida 

pelo painel  é de 0,68 % ºC-1, já adotando a temperatura apresentada pelo PT100 esse 

coeficiente seria de 0,97 % ºC-1. Na Figura 35 (b) é apresentada a variação da potência 

gerada e do rendimento do painel. 
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Figura 35 – Temperatura do painel obtida pelos sensores (a) e potência gerada nesse 
período (b) (R=10 Ω) 

Fonte: Autoria própria 

Considerando as boas condições do painel e sabendo que o coeficiente 

térmico previsto nos estudos discutidos na seção 2.1.4 é de aproximadamente 0,5 

%ºC-1, se deduz que a utilização dos sensores FBGs em monitoramento multiponto 

permite uma estimativa mais próxima da real, se comparado com o sensor PT100. 

 

5.5 EXPERIMENTO 03 - DETERMINAÇÃO DE GRADIENTES TÉRMICOS DE 

TRABALHO 

A investigação do potencial das fibras na obtenção de gradientes térmicos de 

trabalho do painel é feita nesse capítulo com o painel com carga e sem carga 
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conectada em sua saída. Com os dados coletados dos 27 pontos das fibras são 

gerados gradientes de temperatura pelo método de interpolação de pontos usando o 

programa Origin® e comparados com as imagens térmicas obtidas pela câmera IR. As 

imagem foram capturadas a uma distância de 1,50 m do painel com coeficiente de 

emissividades igual a ɛ=0,85 (emissividade do vidro). 

 

5.5.1 Painel Fotovoltaico Sem Carga Conectada 

Na Figura 36 (a) são apresentados os gradientes térmicos gerados com o 

Origin® com base nos 27 pontos medidos pelas fibras. Na Figura 36 (b) é apresentado 

a imagem obtida pela câmera IR. Para facilitar a visualização de onde os sensores 

FBGs estavam instalados, os pontos que as fibras estão localizadas são identificados 

de P1 a P27. 

As imagens obtidas pela câmera IR foram processadas usando o software 

SmartView 3.0, desenvolvido e disponibilizado pela Fluke, o qual permitiu fazer os 

ajustes de escala dos gradientes das imagens, ajustes de emissividade e obtenção 

da temperatura em pontos específicos do painel.  

Nas primeiras tentativas de captura das imagens térmicas do painel foi 

buscado que a área do painel preenchesse totalmente a imagem, evitando que objetos 

ao fundo do painel aparecessem na foto. Todavia, em decorrência da inclinação do 

painel e a distância mínima necessária entre o módulo e o câmera IR para o 

enquadramento da imagem, obrigava que o operador estivesse em uma altura mais 

elevada que o módulo e em paralelo a superfície frontal do painel, o que sempre 

ocasiona sombreamentos no mesmo, afetando a temperatura de trabalho do módulo. 

Logo, essa abordagem de captura de imagem foi abandonada e as imagens foram 

obtidas ao mesmo nível do painel e a uma distância de aproximadamente  1,50 m 

deste. 

As diferenças de temperatura máximas e mínimas entre os pontos medidos 

pelas fibras e os valores obtidos pela câmera IR para os mesmos pontos do painel 

ficaram entre -1,52 ºC (P26) e 2,90 ºC (P3), conforme visto no APÊNDICE F.  

É observado que as fibras conseguem detectar as variações térmicas 

provocadas pelo aquecimento da exposição ao sol e do resfriamento ocasionado 
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pelas correntes de convecção. Isso explica a parte inferior do painel estar menos 

quente que a parte superior. 

 

 

Figura 36 – Medições feitas pelas (a) FBGs e (b) câmera IR: Painel sem carga (Vvento < 
1,75 m/s) 

Fonte: Autoria própria. 

5.5.2 Painel Fotovoltaico Com Carga Conectada 

Com corrente elétrica circulando no painel, na Figura 37 foi detectada pela 

câmera IR cinco regiões com células com maiores temperaturas (P2, P4, P6, entre P8 

e P15, P17 e P24), destas regiões as fibras conseguiram identificar todas, com 

exceção da região entre P8 e P15 justamente por ser um ponto onde não havia um 

sensor (“ponto cego”). Nessa região o aquecimento visto não teve contribuição direta 

de células com problemas, mas sim por causa da caixa de terminais do painel que 

está instalada atrás do módulo, exatamente nessa região. Isso faz surgir uma espécie 

de bolsão de ar dentro da caixa, conservando por mais tempo o calor nessa região. 

As maiores diferenças de temperatura entre as medições no mesmo ponto entre -0,41 

ºC (P1) e 3,66 ºC (P16). 
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Figura 37 – Medições feitas pelas (a) FBGs e (b) câmera IR (R = 0,47Ω e Vvento < 
1,75m/s). 

Fonte: Autoria própria. 

Na imagem obtida pela câmera IR é possível perceber claramente as células 

do painel que apresentam temperaturas mais elevadas, inclusive sendo visível o 

formato delas. Na geração do gradiente térmico realizado por software os pontos de 

aquecimento são detectados, entretanto não é evidenciada a limitação da área de 

cada célula.  Para tornar mais claro esse gradiente, uma solução possível, seria 

implementar uma modelagem matemática que limitasse a região de cada célula, 

permitindo uma aproximação mais real da distribuição térmica do painel. 

De modo geral, os sensores FBGs demonstraram medições satisfatórias na 

geração de gradientes térmicos, sendo apenas sugerida como melhoria nos trabalhos 

futuros a implementação de uma técnica matemática conforme sugerido no parágrafo 

anterior. 

 

5.6 EXPERIMENTO 03 - DETECÇÃO DE ANOMALIAS ELÉTRICAS OU 

MECÂNICAS 

Utilizando a mesma técnica de aplicação de cargas vistas nas seções 

anteriores, inicialmente foram colocadas cargas resistivas na saída do painel, variando 

o fluxo de corrente entre 0 e 5,96 A (valor de corrente de Isc).  
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Embora o painel apresente quase dez anos de vida, foram observados 

gradientes térmicos ocasionados pela circulação de corrente apenas quando 

provocado correntes muito próximas do valor de Isc. Com a câmera IR foram 

observados apenas dois tipos de anomalias: A primeira referente a pequenos hotspots 

em alguns pontos do painel, apresentando dimensões inferiores a 3 mm de diâmetro 

e com temperaturas de até 4,28 ºC acima da temperatura do painel, conforme visto 

na  Figura 38. 

Outro problema visto foi o aquecimento de trabalho diferente entre as células 

do painel, que chegaram a até 7,45 ºC de diferença entre células próximas. Conforme 

já observado na seção 5.3.2, esse efeito é ocasionado pela diferença na qualidade do 

silício, capacidade de geração ou lotes de fabricação das células que constituem o 

módulo, provocando um descasamento resistivo entre as células ligadas em série, 

onde as com maior resistência tendem a dissipar em forma de calor partes maiores 

de energia. 

Com a ajuda da câmera IR foram identificados apenas anomalias decorrentes 

de hotspots e descasamento resistivo. Destas, as fibras ópticas conseguiram detectar 

apenas as variações térmicas ocasionadas pelo descasamento resistivo. As pequenas 

dimensões dos hotspots não conseguiram sensibilizar os sensores FBGs de modo a 

permitir a detecção desses aquecimentos. 

 

Figura 38 – Hotspots detectados no painel à uma distância de 15 cm (Isc=5,96 A) 
Fonte: Autoria própria 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na comparação entre os sensores FBGs com encapsulamento e sem 

encapsulamento é possível concluir que ambos os sensores apresentaram 

comportamento estável durante variações na radiação solar, velocidade do vento e 

temperatura ambiente, apresentando diferenças de temperatura inferiores à 1,0 ºC. 

Foi observado que em ensaios em ambiente externo é recomendado que seja utilizado 

sensores FBGs encapsulados, visto que, é muito fácil ocorrer a quebra do elemento 

sensor sem encapsulamento durante rajadas de ventos ou colisão de objetos sólidos.  

O método de encapsulamento das fibras usando tubo de metal e a técnica de 

fixação dos sensores FBGs com pasta térmica apresentaram desempenho satisfatório 

para esse tipo de aplicação. Durante a realização de todas as etapas do experimento 

que ocorreram no decorrer do ano de 2014 e 2015, não foram observados problemas 

relacionados a instabilidade de medições visto que, estando as fibras com um bom 

contato térmico com a superfície do painel, as variações térmicas por elas 

apresentadas correspondiam satisfatoriamente à temperatura do módulo. Também 

não ocorreu nenhum episódio de quebra de sensores encapsulados, descolamento 

da fibra ou ressecamento visível da pasta térmica. 

A caracterização das fibras utilizando o sistema com circulador térmico 

demonstrou ser um método satisfatório para as finalidades deste trabalho. Os valores 

de incerteza encontrados durante a caracterização dos 27 sensores FBGs ficaram 

entre ±0,32 ºC e ±0,54 ºC, sendo condizente com as incertezas encontradas em outros 

estudos realizados com sensores FBGs. 

A técnica de fixação dos sensores FBGs na superfície frontal do painel não 

comprometeu a geração fotovoltaica do painel e resistiu bem às variações de vento, 

radiação solar e ocorrência de chuvas durante todos os experimentos. A pasta térmica 

usada como elemento fixador da fibra melhorou consideravelmente o contato térmico 

dos sensores FBGs com o vidro, não sendo observado degradação das propriedades 

físicas da pasta pela exposição as variáveis ambientais. 

A possibilidade da medição multiponto permitiu aos sensores FBGs identificar 

os gradientes térmicos que ocorreram na superfície do painel decorrentes da 

influência dos fatores ambientais e pelo aquecimento das células em seu interior. Essa 
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característica permitiu a determinação mais aproximada da temperatura superficial do 

módulo, quando comparado à técnica de medição monoponto. 

Embora os custos atrelados a um sistema de monitoramento térmico usando 

sensores FBGs sejam maiores que um sistema usando sensores PT100, em 

aplicações onde é necessário monitorar um conjunto de módulo, o sistema usando 

sensores FBGs é a opção mais viável técnica e economicamente, visto que, com 

apenas um cabo de fibra e algumas chaves ópticas é possível monitorar 

simultaneamente as variações de temperatura de um grande conjunto de módulos 

fotovoltaicos, ao contrário um sistema usando sensores PT100 que resultaria em uma 

enorme quantidade de cabos e conexões. Além disso, à imunidade de EMI 

característica da fibra permite o monitoramento dos painéis à longas distâncias, 

eliminando a necessidade de circuitos eletrônicos para a filtragem e supressão de 

EMI, os quais seria necessários ao usar sensores PT100. 

Durante os ensaios foram identificados apenas dois tipos de problemas 

elétricos no painel estudado: aquecimento desigual entre células e alguns hotspots. 

As fibras conseguiram identificar satisfatoriamente os diferentes níveis de 

aquecimento nas células, demonstrando serem capazes de identificar grupos de 

células com descasamento resistivo. Quanto aos hotspots, os sensores FBGs não 

foram sensíveis na identificação, principalmente por serem muito pequenos, com 

tamanho inferior a 3 mm. 

Embora a obtenção de gradientes térmicos usando a câmera IR sejam mais 

ricos em detalhes do que o gradiente gerado com as medições obtidas pelas fibras, 

os sensores FBGs se mostram indispensáveis quando se deseja obter esses 

gradientes durante longos períodos de tempo, justamente pela capacidade de coleta 

periódica das temperaturas. 

A realização do presente trabalho revelou também algumas potencialidades 

de estudos futuros com essa tecnologia. Uma delas seria desenvolver um programa 

que monitore as FBGs e apresente em tempo real por meio de um gradiente térmico 

as variações de temperatura de toda a superfície do painel. Outra possibilidade seria 

aprofundar os estudos no monitoramento multiponto usando as FBGs e com esses 

resultados elaborar um modelo termoelétrico do painel, que alimentado com as 

variáveis ambientais e de geração, fosse possível aprimorar a determinação da 

temperatura média de trabalho medida em apenas um ponto.  
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Como última sugestão, seria possível submeter essa técnica de medição 

multiponto em ensaios de monitoramento de painel por períodos de tempo superiores 

a alguns anos, objetivando avaliar o desempenho do método de fixação e a 

sensibilidade na identificação de degradações do painel em longos períodos de 

tempo.  
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APÊNDICE A - CIRCUITO DE AQUISIÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA DO PAINEL 

Conforme previsto em algumas etapas da realização do presente trabalho, 

foram realizados ensaios onde cargas resistivas de diferentes valores foram 

conectadas no painel fotovoltaico, controlando a quantidade de corrente que fluía 

através dele, possibilitando assim observar o comportamento térmico das células. 

De acordo com o manual do painel, a variação máxima da corrente foto gerada 

seria entre 0 até 5,34 A, que é a corrente de curto-circuito (Isc). Para possibilitar a 

leitura dessa corrente, foi elaborado um circuito utilizando um sensor de corrente de 

efeito hall produzido pela Allegro, modelo ACS755LCB-050, saída linear com 

resolução de 60 mV/A e faixa de corrente medida de 0 a 50 A (ALLEGRO 

MICROSYSTEM INC, 2010). Esse sensor de corrente por efeito hall foi utilizado 

principalmente por fornecer em sua saída uma tensão linear e proporcional à 

quantidade de corrente lida, o que facilitou sua implementação no sistema de 

aquisição já existente.  

Para utilização desse sensor foi elaborado um circuito para minimizar 

possíveis oscilações na fonte e ruídos de sinal, atendendo os valores dos 

componentes sugeridos no datasheet do componente. Para esse circuito também foi 

aplicado um circuito passa-baixa passivo com frequência de corte de 15 Hz. O 

esquema elétrico do circuito e do filtro passa-baixa é apresentado na Figura 39. 

 

 

Figura 39 – Circuito de aquisição da corrente e filtro passa-baixa 
Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE B - CIRCUITO DE AQUISIÇÃO DA TENSÃO ELÉTRICA DO PAINEL 

A medição da tensão e da corrente gerada em painéis é essencial para 

compreender seu comportamento elétrico assim como o impacto que as variações 

térmicas exercem na geração de energia, sejam essas variações ocasionadas pela 

degradação elétrica do painel ou decorrente de fenômenos ambientais, como por 

exemplo, a variação da intensidade da radiação solar, sombreamentos, mudança na 

temperatura ambiente entre outros. 

Para esse trabalho, o acompanhamento dos valores de tensão e corrente 

fotogerada do painel foi realizado de modo complementar ao monitoramento térmico, 

objetivando acompanhar a potência gerada conforme as cargas resistivas são 

variadas na saída do painel, visto que o foco principal do presente estudo é a aplicação 

das FBGs no monitoramento térmico do módulo em ambiente aberto. 

De acordo com as características do painel, fornecidas pelo fabricante, a 

tensão de saída fornecida apresenta uma variação de 0 até 21,7 VCC, sendo essa 

última a tensão de circuito aberto (Voc). Como a entrada analógica da interface de 

aquisição de dados apresenta um limite de tensão de 10 V, se fez necessário elaborar 

um circuito divisor de tensão utilizando resistores conforme visto na Figura 40. 

A fim de evitar que a tensão gerada pelo painel superasse esse valor. De 

modo a garantir a segurança, o circuito resistivo foi projetado com fator de divisão 3, 

condicionando a tensão do painel (Vin = 0 a 21,7 VCC) a uma tensão disponível para 

a interface (Vout = 0 a 7,23 VCC) de acordo com a Equação (25). O valor de Vout é lido 

pelo software de aquisição instalado no computador, que o multiplica por 3 a fim de 

transformar novamente no valor real de tensão. 
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Figura 40 – Circuito divisor de tensão resistivo e filtro passa baixa 
Fonte: Autoria própria 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
(𝑅2+ 𝑃𝑂𝑇1)

𝑅1+𝑅2+𝑃𝑂𝑇1
 . 𝑉𝑖𝑛      (25) 

 

De modo a eliminar possíveis ruídos de alta frequência que poderiam acoplar 

ao cabo que conecta o divisor de tensão (instalado próximo ao módulo) e ao módulo 

USB (instalado dentro do laboratório), foi elaborado um filtro passa-baixa passivo de 

primeira ordem com frequência de corte (fc) igual a 15 Hz. 

O processo de calibração desse circuito assim como a discussão das 

incertezas associadas a este são descritos no item 5.1.3. 
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APÊNDICE C - ANÁLISE DA QUALIDADE DO CONTATO TÉRMICO ENTRE AS 

FIBRAS E O PAINEL 

A temperatura do painel que está sendo apresentada foi realizada pela 

câmera IR, sendo a mesma ajustada com coeficiente de emissividade de ɛ=0,85 

(emissividade do vidro) (ACCIANI, 2010). A temperatura no ponto onde está a fibra foi 

obtida através do software SmartView 3.0. Foi optado em usar o software, pois ele 

possibilita a determinação da temperatura em cada pixel da imagem.  

As medições são apresentadas na Tabela 9 e foram realizadas com uma 

incidência solar entre 849 e 851 W/m2, temperatura ambiente de 21 ºC e velocidade 

do vento inferior a 1.75 m/s. 

 

Tabela 9 – Dados usados para a análise da qualidade do contato entre os sensores e o 
painel 

Valores de temperatura medidos com a câmera IR 

 

Painel  

(ºC) 

FBG  

(ºC) 

Dif 

(ºC)  

Painel 

(ºC) 

FBG  

(ºC) 

Dif 

(ºC) 

C1_S1 50,16 49,56 0,60 C3_S1 46,83 46,13 0,7 

C1_S2 50,55 49,69 0,66 C3_S2 46,62 46,02 0,60 

C1_S3 50,33 50,1 0,23 C3_S3 48,74 48,56 0,18 

C1_S4 49,50 49,41 0,09 C3_S4 48,35 47,66 0,69 

C1_S5 49,35 49,12 0,23 C3_S5 49,89 49,32 0,57 

C1_S6 49,27 48,85 0,42 C3_S6 49,59 49,03 0,56 

C1_S7 48,36 48,01 0,35 C3_S7 49,83 49,33 0,50 

C2_S1 47,78 47,23 0,55 C4_S1 48,84 48,26 0,58 

C2_S2 48,09 47,69 0,4 C4_S2 48,99 48,43 0,56 

C2_S3 48,63 47,98 0,65 C4_S3 49,73 49,35 0,38 

C2_S4 49,51 49,36 0,15 C4_S4 49,85 49,22 0,63 

C2_S5 49,67 49,14 0,53 C4_S5 50,63 49,97 0,66 

C2_S6 50,95 50,28 0,67 C4_S6 51,56 51,32 0,24 

C2_S7 51,78 51,14 0,64     

Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE D - CARACTERIZAÇÃO DO SENSOR C2S1 

Tabela 10 - Incertezas e desvios relacionados ao sensor 
Ensaio 01 Ensaio 02 Ensaio 03 Ensaio 04 Ensaio 05    

T1 

(ºC) 

λ1 

(nm) 

T2 

(ºC) 

λ2 

(nm) 

T3 

(ºC) 

λ3 

(nm) 

T4 

(ºC) 

λ4 

(nm) 

T5 

(ºC) 

λ5 

(nm) 

�̅�(𝐶2𝑆1) 

(ºC) 

�̅�(𝐶2𝑆1)  

(nm) 

σ(λ) 

(nm) 

10,005 1530,50420 10,001 1530,50312 9,982 1530,50121 10,001 1530,50262 9,983 1530,50160 9,994 1530,50250 0,0010960 

19,985 1530,64680 20,022 1530,63223 19,979 1530,64242 20,021 1530,63214 19,980 1530,63966 19,998 1530,63805 0,0061515 

29,985 1530,77248 30,035 1530,75865 30,001 1530,76533 30,034 1530,75831 30,002 1530,76477 30,012 1530,76370 0,0058586 

39,989 1530,89512 40,020 1530,88432 39,970 1530,88818 40,019 1530,88432 39,971 1530,88808 39,994 1530,88796 0,0044128 

49,995 1531,00967 50,029 1531,00364 49,975 1531,00164 50,029 1531,00274 49,976 1531,00075 50,001 1531,00331 0,0037050 

59,986 1531,12598 60,016 1531,12181 59,989 1531,11331 60,016 1531,12113 59,989 1531,11341 59,999 1531,11898 0,0055180 

69,989 1531,24436 70,000 1531,24411 69,979 1531,23550 70,000 1531,24431 69,980 1531,23562 69,990 1531,24082 0,0048031 

Regressão linear 

Coef. Ang m Coef. Linear b Linearidade r 
Incerteza declive 

Sb 

Incerteza ordenada 

Sa 

Desvio 

SX (ºC) 

Desvio 

Sy (nm) 

Desvio da reta 

Sx/y 
 

0,0122 1530,39126 0,9992 0,0001789 0,0035783 21,60 0,26367 0,00946  

Calculo de Incertezas 

Degrau Spad(T) Sa Sb Sint Scirc Sc(T) Sc(C2S1)  O valor da incerteza combinada Sc(C2S1) foi 

estimado adotando o maior valor de incerteza 

combinada calculada para os degraus. Nesse caso, o 

maior valor é visto na caracterização a 20 ºC, 

apresentando uma incerteza ±0,51 oC. 

10ºC 0,08983 0,00357 0,00017 0,04732 0,072168 0,12462 

±0,51  

20ºC 0,50422 0,00357 0,00017 0,04732 0,072168 0,51157 

30ºC 0,48022 0,00357 0,00017 0,04732 0,072168 0,48792 

40ºC 0,36170 0,00357 0,00017 0,04732 0,072168 0,37187 

50ºC 0,30369 0,00357 0,00017 0,04732 0,072168 0,31573 

60ºC 0,45229 0,00357 0,00017 0,04732 0,072168 0,46047 

70ºC 0,39370 0,00357 0,00017 0,04732 0,072168 0,40306 

Fonte: Autoria própria. 
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APÊNDICE E - CARACTERÍSTICAS DOS CORDÕES DE FIBRA ÓPTICA APÓS A 

CARACTERIZAÇÃO 

Tabela 11 – Características de trabalho das FBGs 

Fibras com encapsulamento nos sensores 

Sensor Equação da reta - T(CxSx) = (λ(CxSx) – b) / m (± Sc(CxSx)) Linearidade r 

C1_S1 T(C1S1) = (λ(C1S1) – 1530,7366) / 0,0113 (±0,48 ºC) 0,99991 

C1_S2 T(C1S2) = (λ(C1S2) – 1538,9650) / 0,0114 (±0,47 ºC) 0,99953 

C1_S3 T(C1S3) = (λ(C1S3) – 1540,5444) / 0,0116 (±0,54 ºC) 0,9998 

C1_S4 T(C1S4) = (λ(C1S4) – 1542,9462) / 0,0117 (±0,37 ºC) 0,99968 

C1_S5 T(C1S5) = (λ(C1S5) – 1544,1783) / 0,0117 (±0,32 ºC) 0,99968 

C1_S6 T(C1S6) = (λ(C1S6) – 1546,5348) / 0,0119 (±0,48 ºC) 0,9996 

C1_S7 T(C1S7) = (λ(C1S7) – 1556,1933) / 0,0127 (±0,46 ºC) 0,99958 

C2_S1 T(C2S1) = (λ(C2S1) – 1530,3912) / 0,0122 (±0,51 ºC) 0,9992 

C2_S2 T(C2S2) = (λ(C2S2) – 1538,6985) / 0,0116 (±0,37 ºC) 0,99998 

C2_S3 T(C2S3) = (λ(C2S3) – 1540,4764) / 0,0109 (±0,39 ºC) 0,99981 

C2_S4 T(C2S4) = (λ(C2S4) – 1542,6990) / 0,0117 (±0,52 ºC) 0,99996 

C2_S5 T(C2S5) = (λ(C21S5) – 1543,9866) / 0,0114 (±0,52 ºC) 0,99946 

C2_S6 T(C2S6) = (λ(C2S6) – 1545,6670) / 0,0114 (±0,44 ºC) 0,99934 

C2_S7 T(C2S7) = (λ(C2S7) – 1555,2582) / 0,0117 (±0,52 ºC) 0,99801 

C3_S1 T(C3S1) = (λ(C3S1) – 1530,7972) / 0,0120 (±0,38 ºC) 0,99947 

C3_S2 T(C3S2) = (λ(C3S2) – 1538,9594) / 0,0121 (±0,42 ºC) 0,99998 

C3_S3 T(C3S3) = (λ(C3S3) – 1540,0490) / 0,0121 (±0,41 ºC) 0,99996 

C3_S4 T(C3S4) = (λ(C3S4) – 1542,9586) / 0,0121 (±0,38 ºC) 0,99989 

C3_S5 T(C3S5) = (λ(C3S5) – 1544,0512) / 0,0131 (±0,45 ºC) 0,99946 

C3_S6 T(C3S6) = (λ(C3S6) – 1546,1729) / 0,0129 (±0,32 ºC) 0,99961 

C3_S7 T(C3S7) = (λ(C3S7) – 1546,1728) / 0,0129 (±0,51 ºC) 0,99961 

C4_S1 T(C4S1) = (λ(C4S1) – 1530,5779) / 0,0130 (±0,43 ºC) 0,99408 

C4_S2 T(C4S2) = (λ(C4S2) – 1539,1217) / 0,0131 (±0,36 ºC) 0,99466 

C4_S3 T(C4S3) = (λ(C4S3) – 1540,2319) / 0,0125 (±0,47 ºC) 0,997 

C4_S4 T(C4S4) = (λ(C4S4) – 1542,9300) / 0,0140 (±0,44 ºC) 0,99403 

C4_S5 T(C4S5) = (λ(C4S5) – 1544,1044) / 0,0152 (±0,32 ºC) 0,99148 

C4_S6 T(C4S6) = (λ(C4S6) – 1546,2486) / 0,0140 (±0,40 ºC) 0,99481 

Fibras sem encapsulamento nos sensores 

C4_S3 T(C4S6) = (λ(C4S6) – 1535,1291) / 0,0096 (±0,43 ºC) 0,99915 

Fonte: Autoria própria  
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APÊNDICE F - VALORES DOS GRADIENTES TÉRMICOS OBTIDOS PELO 

CÂMERA IR VERSUS MEDIDOS PELAS FIBRAS 

Na Tabela 12 são apresentados os valores momentâneos de temperatura 

medidos pelas FBGS e pela câmera IR. Com base nesses dados forma gerados os 

gradientes de temperatura das Figura 36 e Figura 37.  

 

Tabela 12 – Comparação dos valores de temperatura medidos com as fibras e com o 
câmera IR  

 Figura 36 Figura 37 

 FBGs (ºC) IR (ºC) Dif (ºC) FBGs (ºC) IR (ºC) Dif (ºC) 

P1 (C1_S1) 27,24 26,06 1,18 41,78 42,19 -0,41 

P2 (C1_S2) 31,32 29,59 1,73 51,35 48,28 3,07 

P3 (C1_S3) 35,81 32,91 2,90 49,86 46,72 3,14 

P4 (C1_S4) 36,25 34,53 1,72 54,52 51,63 1,89 

P5 (C1_S5) 36,11 36,03 0,08 47,39 46,88 0,51 

P6 (C1_S6) 37,38 36,56 0,82 51,26 50,44 0,82 

P7 (C1_S7) 37,13 36,69 0,44 46,73 47,28 0,55 

P8 (C3_S1) 28,50 29,00 -0,50 40,49 40,28 0,21 

P9 (C3_S2) 33,28 31,31 1,97 46,21 43,44 2,77 

P10 (C3_S3) 36,04 33,22 2,82 49,13 45,53 3,6 

P11 (C3_S4) 36,79 35,13 1,66 48,99 47,34 1,65 

P12 (C3_S5) 36,76 36,63 0,13 48,47 47,38 1,09 

P13 (C3_S6) 39,25 37,44 1,81 49,85 48,59 1,26 

P14 (C3_S7) 38,60 38,59 0,01 50,65 50,59 0,06 

P15 (C2_S1) 30,01 28,25 1,76 42,70 40,78 1,92 

P16 (C2_S2) 33,09 32,44 0,65 48,00 44,34 3,66 

P17 (C2_S3) 36,02 34,19 1,83 48,98 48,84 0,14 

P18 (C2_S4) 36,68 35,88 0,80 49,55 46,09 3,46 

P19 (C2_S5) 37,39 37,22 0,17 50,40 49,78 0,62 

P20 (C2_S6) 38,72 37,31 1,41 50,29 48,84 1,45 

P21 (C2_S7) 35,42 37,63 2,21 49,07 49,31 -0,24 

P22 (C4_S1) 30,04 28,03 2,01 41,34 39,53 1,81 

P23 (C4_S2) 35,11 33,09 2,02 48,04 44,63 3,41 

P24 (C4_S3) 35,50 35,81 -0,31 49,83 47,01 2,82 

P25 (C4_S4) 38,18 36,84 1,34 53,56 50,94 2,62 

P26 (C4_S5) 34,57 36,09 -1,52 49,44 47,97 1,47 

P27 (C4_S6) 37,50 36,31 1,19 49,28 46,75 2,53 

Fonte: Autoria própria 


