
QUER COLABORAR NO 
DESENVOLVIMENTO 
DA ENERGIA SOLAR?

DEIXE QUE OS SEUS 
MÓDULOS “ANTIGOS” 
NOS ENSINEM O QUE 
SABEM!

O consórcio recebeu f inanciamento do programa de investigação e inovação Horizon 
2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º 787289.



INTRODUÇÃO
Quanto maior a vida operacional dos sistemas fotovoltaicos, melhor será a 
sua rentabilidade económica, menor a emissão de gases de efeito estufa e 
também menores serão os resíduos para reciclagem. Daí a importância de 
duas questões:

A melhor resposta para 
estas questões é obtida 

observando diretamente 
o que acontece com os 

módulos fotovoltaicos na 
vida real. 

Mas acontece que esta observação não é tão fácil como 
se poderia imaginar à primeira vista, porque os módulos 
«antigos», isto é, que permanecem em operação depois 
de muitos anos de exposição ao sol, são bastante raros! É 
preciso esclarecer que essa raridade não se deve ao fato de 
os módulos fabricados há muitos anos serem de má quali-
dade, mas sim uma consequência direta do crescimento 
rápido e sustentado que o mercado fotovoltaico vem tendo 
nos últimos anos, e que tem resultado que a maioria dos 
módulos que funcionam hoje são realmente muito «jovens». 

1. Quanto tempo duram os módulos fotovoltaicos?

2. Do que morrem os módulos fotovoltaicos?
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A f igura abaixo mostra a pirâmide etária da energia fotovoltaica atualmente instalada 
em todo o mundo. Vale a pena dar atenção a alguns dados concretos que explicam 
que o atual parque fotovoltaico é realmente muito jovem. 

Para isto, é importante saber que que a vida útil garantida pelos fabricantes é de 
25 anos, e que muitos investigadores julgam que a vida útil de muitos módulos 
excederá 30 anos. Atualmente 85% da capacidade instalada em todo o mundo tem 
menos de 5 anos, ou seja, não atingiu ainda 20% da sua vida útil.
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Numa comparação com a perspetiva da vida 
humana, representaria dizer que um em cada 
quatro europeus teria menos de 13 anos! Se 
considerarmos como módulos «adultos» os 
que excedem 10 anos de exposição solar, 
verif ica-se que apenas 3% da população de 
módulos é digna dessa consideração. 

Seguindo esta linha, se rotularmos os módulos 
«antigos» e «mais antigos» aqueles que excedem 15 
e 20 anos, respetivamente, verif ica-se que menos 
de 1% são antigos e que os mais antigos constituem 
uma raridade real (<0,5%). Seguindo a comparação 
anterior com a vida humana, isto signif ica que 
a população europeia era tal que um em cada 
quatro europeus tinha menos de 13 anos de idade, 
e menos de 1 em cada 100 teria atingido a idade 
da reforma. Obviamente, quanto mais velho for 
o módulo, maior a probabilidade de apresentar 
sintomas relacionados com o envelhecimento e, 
consequentemente, maior o interesse de analisá-lo 
para a ciência fotovoltaica.  
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Assim, se é dono de um módulo 
fotovoltaico que tem mais de 10 anos 
de exposição ao sol, é também dono 
de informação importante e, com isso, 
tem a possibilidade de colaborar na 
promoção da energia solar, participando 
no GRECO.
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PARTICIPAÇÃO NO 
GRECO

Participar no GRECO pressupõe:

• Que permita que a equipa técnica do projeto verif ique a sua instalação fotovol-
taica. Este processo consiste nalgumas medidas do comportamento elétrico do 
seu sistema fotovoltaico (curvas I-V, medição de energia, etc.) e uma revisão visual 
e termográfica. Dependendo do tamanho do sistema fotovoltaico, o processo 
pode durar entre duas horas e um dia inteiro.

• Se possível, forneça informações sobre o histórico do comportamento ener-
gético do seu sistema. Por exemplo, faturas de vendas para a rede elétrica no 
caso de geradores ligados à rede. A equipa técnica do GRECO irá comparar esta 
informação com a correspondente à evolução da radiação solar na sua localização.

• Se se encontrarem módulos defeituosos ou com falhas, serão analizados e 
podemos inclusivamente tentar repará-los. 
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Confidencialidade

Insistimos que, seja qual for o seu 
nível de participação no GRECO, tanto 
a informação que fornecer como 
os resultados da verif icação da sua 
instalação serão tratados de forma 
absolutamente confidencial.

O GRECO pretende publicar apenas 
resultados gerais que ajudem a 
melhorar a tecnologia fotovoltaica com 
a qual serão construídos os módulos do 
futuro. Por exemplo, qual é o material 
constituinte dos módulos que envel-
hece mais rapidamente, e tratar de 
melhorá-lo. Em nenhum caso o GRECO 
publicará informações individualizadas.

Em troca, adicionalmente ao valor que 
dá ao facto de participar numa expe-
riência científ ica aberta à sociedade e 
que procura colaborar na construção de 
um mundo melhor para todos, receberá 
também um relatório detalhado sobre 
o estado de saúde da sua instalação 
fotovoltaica. Se uma das conclusões do 
relatório for a existência de módulos 
com falhas, podemos considerar subsi-
tui-los enquanto tentamos repará-los.
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INFORMAÇÕES 
SOLICITADAS AOS 
PARTICIPANTES
O melhor caso imaginável para o objetivo científ ico desta ação, que consiste 
em investigar o envelhecimento dos módulos fotovoltaicos, consiste num 
gerador fotovoltaico que satisfaça três condições:

1. Tenha mais de 15 anos de idade

2. Que foi cuidadosamente caracterizado durante o seu arranque, de tal 
forma que a sua potência STC e até mesmo a potência individual dos 
módulos que o compõem são conhecidas

3. Que todas as suas informações operacionais estão disponíveis: 
produção mensal, limpezas e anomalias
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Desta forma, uma medida atual permitiria saber 
qual foi a degradação total ao longo dos anos 
de operação. Além disso, o contraste da história 
de produção de energia - devidamente corrigida 
para considerar o impacto das anomalias - com 
a radiação solar recebida no local, permitiria 
conhecer também como tem sido a evolução da 
degradação. É ainda interessante mencionar que, 
para a última, na Europa há a feliz circunstância 
de que é relativamente fácil ter séries históricas de 
dados de radiação de boa qualidade.

Se, como esperamos, o GRECO consegue atrair o 
interesse de muitos, é previsível que a oferta de 
participação seja signif icativamente maior do que 
as possibilidades de medição da equipa técnica. 
Portanto, é importante reunir desde o início as 
informações necessárias para determinar em que 
medida os geradores fotovoltaicos que se volun-
tariam para participar estão próximos deste caso 
ideal; de tal forma que uma campanha de teste 
otimizada possa ser planeada para maximizar 
o aprendizagem, o que, obviamente, envolve 
prioritizar as medidas nos geradores que mais se 
aproximam desse ideal. 
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Assim, a estrutura adotada de 
participação no GRECO deve incluir 

questões sobre os seguintes aspetos. 
(pode preencher estes dados em 

https://www.greco-project.eu/
formulario-de-recolha-de-dados-das-
instalacoes-fotovoltaicas-na-europa/)
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Constituição Tipo de instalação: ligada à rede, isolada, para 
irrigação, etc.

Localização: Local (coordenadas GPS, se possível)

Informação técnica do conjunto fotovoltaico: 
Potência nominal, fabricante dos módulos fotovol-
taicos, número total de módulos PV, número de 
módulos fotovoltaicos ligados em série, número de 
strings ligadas em paralelo.

Fotografias do sistema

Comissionamento Informação disponível: manuais técnicos, ata de 
comissionamento, ensaio de PR, testes, etc.

Operação Informação disponível: produção energética, satis-
fação do utilizador, peças de manutenção, etc.

Falhas detectadas
Descrição das falhas observadas nos módulos FV 
ou em outras partes do sistema. Seria conveniente 
acompanhá-lo com fotos.
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OBRIGADO!
SEGUE O NOSSO PROGRESSO

  www.greco-project.eu

 @ProjectGreco

O consórcio recebeu f inanciamento do programa de investigação e inovação Horizon 
2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º 787289.

https://greco-project.eu/
https://twitter.com/ProjectGreco

