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RESUMO

A crescente demanda por energia aliada à não dependência de combustíveis 
fósseis e aos problemas relacionados ao seu consumo, impulsionaram a busca e o 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Nesse cenário, a energia solar
apresenta grande potencial com tecnologias de conversão em energia térmica, elétrica
ou ainda em sistemas híbridos. Com isso, as células fotovoltaicas de alta concentração 
(HCPV) representam uma alternativa eficiente, tanto em relação à área ocupada quanto 
ao custo de instalação. Devido à concentração da radiação solar, torna-se necessário o 
arrefecimento do sistema fotovoltaico, de modo a evitar danos estruturais e perda de 
eficiência elétrica. Dessa forma, o objetivo deste trabalho compreende a aplicação do 
Design Constructal para investigar as variáveis térmicas e geométricas de canais 
arrefecedores em sistemas fotovoltaicos de alta concentração (HCPV), visando a
minimização da resistência térmica, homogeneização da temperatura sobre a célula e 
maximização da potência elétrica gerada. Um modelo computacional é desenvolvido para 
resolver as equações de balanço de massa, quantidade de movimento e energia que 
governam o problema, utilizando o programa comercial Comsol Multiphysics. Os
resultados indicaram que a melhor configuração do modelo é uma função do volume de 
sólidos no sistema refrigerante, assim como das razões de aspecto dos microcanais. 
Portanto, pela aplicação do Design Constructal foi possível obter as diretrizes sobre o
design que otimizam a transferência de calor em sistemas de arrefecimento de células 
fotovoltaicas concentradas.

Palavras-chave: Sistema HCPV. Modelagem térmica. Design Constructal.



ABSTRACT

World energy demand continues to grow while energy and environmental policies 
point to less dependence on fossil fuels. Thermal solar panels and Photovoltaic (PV) 
systems have become a viable solution to meet those requirements but they still face 
efficiency challenges. The high concentrated photovoltaic technology (HCPV) represents 
an efficient alternative, both in relation to the occupied area and the economic issues. The 
efficiency of those systems is compromised due to concentration of solar irradiation over 
the PV-cells. It is then necessary to cool the photovoltaic system in order to avoid 
structural damage and losses of electrical efficiency. Therefore this work aims to model 
an active cooling system for HCPV modules and to optimize the design of the micro-
channels geometry, seeking the less thermal resistance, lower temperature variation in 
the cell and maximum overall net power, based on the constructal theory. Better designs 
are likely to provide the highest electrical efficiency with the lowest operating cost. A 
computational model is developed to solve the balance equations of mass, momentum 
and energy that govern the problem. The results showed that the best configuration is a 
function of the solid volume fraction, as well as the microchannels aspect ratios. 
Therefore, by applying the Constructal Design it was possible to obtain the design 
guidelines that optimize the heat transfer in cooling systems of concentrated photovoltaic 
cells.

Key-words: HCPV system. Thermal modeling. Constructal design.
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1 INTRODUÇÃO  
 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Mudanças climáticas e conservação ambiental são temáticas observadas em 

pesquisa, planejamento e desenvolvimento social e econômico. Na exploração de 

cenários futuros são analisados forçantes como renda e crescimento populacional, 

desenvolvimento tecnológico, estilo de vida e evolução dos padrões de consumo e 

produção (VAN VUUREN et al., 2017). 

A energia gerada a partir de fontes renováveis representa uma oportunidade 

significativa para o desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade ambiental. Na 

literatura econômica são enfatizados fatores positivos como a redução da dependência 

das fontes de energias atuais e proteção da balança comercial, sendo previsto como um 

dos indicadores de qualidade de vida o percentual de energia renovável presente na 

matriz energética (KAHIA et al., 2017). 

Conforme discorre Collaço (2017) a descentralização da gestão energética pode 

representar uma forma de alcançar o desenvolvimento local, fomentando a 

sustentabilidade por meio de iniciativas de produção de energias renováveis. Como cita 

o autor, a energia fotovoltaica apresenta um grande potencial na perspectiva da geração 

local, porém, possui pouca participação na matriz energética brasileira, não constando, 

por exemplo, relatos de investimentos nessa fonte em políticas públicas municipais. 

No contexto ambiental as energias renováveis respondem às demandas globais 

por energia e busca de fontes alternativas aos combustíveis fósseis, representando uma 

alternativa sustentável (D’OLIVEIRA, 2016). 

A tecnologia de sistemas fotovoltaicos concentrados vem sendo desenvolvida ao 

longo de 30 anos e com crescimento acelerado, refletindo no número de plantas 

instaladas em países como China, Espanha, Austrália e Japão (XU et al., 2015). 

Conforme apontado por Yamaguchi et al. (2016) a tecnologia de concentração 

fotovoltaica possui um elevado potencial de desenvolvimento, com tendências para 

aumento de eficiência (acima de 40%) e redução de custos. 
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Como vantagens os sistemas de concentração reduzem a área de célula 

fotovoltaica, minimizando assim o custo com material semicondutor e proporcionando 

aumento da eficiência do sistema, em áreas com elevada irradiação direta normal (DNI). 

Porém, estudos ainda se mostram necessários para aumentar a qualidade e vida útil 

desses sistemas (CRESESB, 2014). 

A atual redução nos custos da tecnologia de placas fotovoltaicas planas tem 

motivado a indústria de sistemas concentradores fotovoltaicos (CPV) a investir ainda 

mais em seus projetos, de modo a otimizar o design e tornar a tecnologia mais 

competitiva (FRAUNHOFER ISE; NREL, 2017). 

Os avanços em sistemas de concentração de energia exigem uma gestão mais 

efetiva quanto ao sistema de refrigeração, dado que a perda de eficiência nas células 

fotovoltaicas pode chegar a 50% ao atingir temperaturas acima de 60ºC (PELLICONE et 

al., 2011). 

Nesse sentido, trocadores de calor baseados em microcanais apresentam 

propriedades fundamentais para o arrefecimento de células concentradas, possuindo 

como vantagens, em relação a canais convencionais, maior área de contato do fluido 

refrigerante, capacidade de suportar maiores níveis de pressão e com isso, coeficientes 

de transferência de calor superiores (RIBATSKI et al., 2007). 

Portanto, neste trabalho são analisadas diferentes configurações de microcanais, 

discutindo as propriedades do escoamento com troca térmica, visando o arrefecimento 

de uma célula fotovoltaica de multijunção, simulada sob concentração da radiação solar.    

 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A miniaturização de dispositivos eletrônicos, área crescente em pesquisas no 

meio acadêmico e industrial, tem elevado a eficiência dos equipamentos em relação ao 

espaço e demandado desempenho superior em sistemas de arrefecimento. 

Conforme o tamanho dos equipamentos é reduzido, aumenta a quantidade de 

calor gerado por unidade de área. Possuindo níveis aceitáveis para a temperatura de 

operação, torna-se de fundamental importância o arrefecimento destas tecnologias em 

micro escala (CHEN, 2007). 
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Sistemas de arrefecimento de canais em escala micrométrica apresentam maior 

área de contato entre o fluido refrigerante e o volume dissipador, proporcionando assim, 

um aumento do fluxo de calor, o que torna esta tecnologia aplicável ao resfriamento de 

sistemas compactos, como em: microprocessadores, lasers de alta potência, células 

combustíveis, micro-reatores e sistemas micro-eletro-mecânicos (NASCIMENTO; 

RIBATSKI, 2010). 

Um dos primeiros trabalhos presentes na literatura foi proposto por Tuckerman e 

Pease em 1981, sendo referente a um dissipador de calor para componentes eletrônicos, 

composto por microcanais paralelos de seção retangular. Em seu experimento o 

dissipador era composto de silício, sendo água o fluido de trabalho, em regime laminar. 

Os autores observaram que o escoamento obedeceu às equações de Hagen-Poiseuille, 

encontrando relações entre a máxima resistência térmica, a vazão mássica e o fluxo de 

calor incidente. Com este trabalho os autores comprovaram a eficiência dos microcanais 

no arrefecimento de componentes eletrônicos, sendo avaliados fluxos de calor de até 790 

W/cm².   

Em outro experimento Yan e Lin (1998) investigaram as características de um 

dissipador térmico de evaporação com seção circular (diâmetro de 2 mm), sendo utilizado 

o R-134a como fluido refrigerante. Foram obtidos coeficientes de transferência de calor 

de evaporação superiores em até 80% em relação a tubos de diâmetro maior, 

evidenciando a eficácia de microcanais como trocadores de calor. Por fim, os autores 

propuseram correlações empíricas para o coeficiente de transferência de calor e o fator 

de atrito. 

Xu et al. (2000) investigaram as características do escoamento de líquidos em 

microcanais, a partir de experimentos em canais com diâmetros entre 30 μm e 344 μm, 

com variações do número de Reynolds entre 20 e 4000. Apesar dos efeitos de 

microescala, os resultados mostraram boa concordância com a teoria prevista para 

escoamentos em macrocanais. Os autores ainda elencam resultados similares 

apresentados por Pfahler et al. (1990), Pfahler et al. (1991) e Jiang et al. (1995). 

Em seu experimento Steinke e Kandlikar (2006) fabricaram um trocador de calor 

composto por microcanais aletados, onde compararam a eficiência, em relação a 

resistência térmica, com microcanais convencionais. Para o escoamento de líquido 



   15 
 

monofásico, com as mesmas condições de vazão e propriedades dos materiais, a 

performance térmica é acentuada para a geometria de canais com aletas. Em 

comparação com a literatura, os autores observam que as teorias referentes ao 

escoamento e transferência de calor em macrocanais se aplicam sem perda em escala 

micrométrica. 

Considerando microcanais retangulares em duas dimensões, Khan e Yovanovich 

(2007) investigaram soluções analíticas para as equações de conservação, considerando 

regime hidrodinâmico e térmico plenamente desenvolvido. Definindo condições de 

deslizamento nas paredes do canal, os autores observaram variações na transferência 

de calor, como função de variações dos aspectos geométricos e do número de Knudsen, 

o qual indica o estado de rarefação do fluido. 

Para a geometria de placas paralelas, com escoamento laminar e regime térmico 

e hidrodinâmico completamente desenvolvido, Jain e Jensen (2013) analisaram soluções 

analíticas para o problema de convecção forçada com troca térmica, considerando efeitos 

de potencial eletrostático em microcanais. Expressões analíticas foram desenvolvidas 

para o fator de fricção e o número de Nusselt, que representa uma relação adimensional 

entre os fenômenos de transferência de calor por convecção e condução. Os autores 

observaram que os efeitos eletrocinéticos podem interferir sobre o escoamento, conforme 

as propriedades dos materiais, entretanto, apresentam pouca influência sobre a troca 

térmica. 

Zhao e Lu (2002) desenvolveram um estudo analítico e numérico sobre a 

transferência de calor em microcanais. Duas abordagens analíticas foram propostas, o 

modelo de meio poroso e o emprego de aletas. Os autores observaram que o número de 

Nusselt aumenta à medida que a relação de aspecto do canal aumenta, e que diminui 

com o aumento da relação de condutividade térmica. Os resultados analíticos foram 

validados a partir de experimentos numéricos, em modelos de duas dimensões, para 

condições de contorno de taxa de calor constante e temperatura da parede do canal 

constante. 

Queiroz (2010) investigou soluções analíticas para escoamentos entre placas 

paralelas e em desenvolvimento térmico. Considerando o campo de velocidades 

desenvolvido, foram comparadas diferentes estratégias de solução, a partir da técnica da 
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transformada integral generalizada (GITT). As soluções foram encontradas a partir de 

problemas de autovalores, utilizando filtros para remoção das condições de contorno não 

homogêneas. Os resultados foram analisados pela taxa de convergência do número de 

Nusselt, apresentando similaridade com os resultados obtidos através de métodos 

numéricos. 

 Através da técnica da transformada integral generalizada, Pinheiro (2016) 

analisou o escoamento laminar totalmente desenvolvido em trocadores de calor 

compostos por microcanais de seção transversal rugosa. O autor evidencia as 

imperfeições nas paredes do microcanal, em controvérsia a afirmações de fabricantes, o 

que resulta em interferências na modelagem do trocador de calor. Segundo Pinheiro, 

essas interferências podem ser desprezadas em macrocanais, porém, possuir 

significância em escala micrométrica.  

Conforme apresentado por Hollweg (2012) a imprecisão na fabricação dos 

microcanais geram variações nas geometrias as quais incidem em incertezas sobre o 

diâmetro hidráulico, a seção transversal e a simetria entre os canais. Conforme o autor, 

a presença destas incertezas aliado aos efeitos de escala, representam as principais 

razões para os desvios nas medições de grandezas fluidodinâmicas e térmicas no 

escoamento em microcanais.  

Micro e macro canais foram utilizados por Pellicone et al. (2011) para investigar 

um sistema arrefecedor de células fotovoltaicas com concentração (CPV), baseado em 

escoamentos com duas fases. A troca de calor foi simulada para o regime de evaporação, 

resolvendo as equações por diferenças finitas em software de dinâmica dos fluidos 

computacional (DFC). Com variações da taxa de calor incidente, foram simulados 

aspectos geométricos e o número de canais, sendo determinados os parâmetros ótimos 

de cada configuração. A figura 5 apresenta o esquema de implementação dos 

microcanais utilizado pelo autor. 
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FIGURA 1: ESQUEMA DE TROCADORES DE CALOR POR MICROCANAIS. 

 

Fonte: Adaptado de Pellicone et al. (2011).  
 

Guerrieri (2013) realizou uma análise numérica e experimental de 

microtrocadores de calor em sistemas CPV, encontrando boa acurácia no metódo 

computacional implementado no programa comercial Comsol Multiphysics. Além disso, 

para variações de taxa de calor e vazão do fluido arrefecedor, os microcanais se 

mostraram uma alternativa eficiente em relação à troca térmica. O autor sugere a 

investigação de materiais e processos produtivos para facilitar a produção em escala 

desta tecnologia. 

Uma otimização numérica da geometria de microcanais trocadores de calor, 

sobre aquecimento uniforme, fora proposto por Bello-Ochende et al. (2007). Por meio da 

teoria Constructal, os autores identificaram diretrizes para o design do sistema que 

minimizaram a temperatura máxima e aumentaram a condutância térmica global.   

Uma aplicação da teoria Constructal no desenvolvimento de células fotovoltaicas 

é apresenta por Morega e Bejan (2005). Nesse trabalho descrevem teoricamente os 

aspectos geométricos necessários para projetos de células fotovoltaicas que minimizam 

a resistência em série no módulo, para um mesmo volume de material condutor. 

Almerbati et al. (2018) analisaram o design de um sistema de refrigeração 

composto de um canal em formato de serpentina com liberdade de morfologia, anexado 

a uma placa aquecida uniformemente. Mantidas as restrições de volume e área, o 

comportamento de eficiência térmica em relação à geometria foi analisado com base na 

teoria Constructal. Conforme os autores, os resultados encontrados fornecem 

embasamento para o desenvolvimento de projetos de sistemas arrefecedores de 

módulos fotovoltaicos, solares e componentes eletrônicos. 

A partir de uma abordagem analítica, Lugarini et al. (2018) investigaram o 

desempenho de microcanais no arrefecimento de um volume fixo, tendo como 

Lentes de concentração
Célula fotovoltaica

Micro canais

a
L

M
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parâmetros a queda de temperatura e a diferença de pressão no escoamento. Água foi 

selecionada como fluido de trabalho, com temperatura inicial de 20ºC. Para um fluxo de 

calor constante de 10 W/cm² os autores analisaram diferentes arquiteturas dos 

microcanais, variando o diâmetro e número de ramificações. Por meio da teoria 

Constructal identificaram designs que reduziram a resistência térmica em 42%, 

encontrando uma relação de compromisso entre o desempenho térmico e hidráulico do 

sistema de arrefecimento. 

Aplicando a teoria Constructal, Xu et al. (2012) propuseram um design de 

arrefecimento do módulo PV em forma de árvore, sendo as análises desenvolvidas no 

programa Comsol Multiphysics. O princípio de refrigeração buscou temperaturas baixas 

e uniformes nas células, o menor consumo de energia, a maior eficiência dos módulos 

PV e confiabilidade do sistema. Para as configurações testadas, os canais em formato 

de árvore apresentaram as menores temperaturas para o módulo, e uma distribuição 

mais uniforme da temperatura dentre as células da placa, comprovando assim, a 

eficiência da teoria Constructal na busca de designs otimizados. 

Inúmeros estudos foram desenvolvidos, desde o trabalho pioneiro de Tuckerman 

e Pease (1981), para entender o comportamento de microcanais como sistemas de 

arrefecimento. Modelos analíticos, numéricos e experimentais foram propostos para 

representar e otimizar os fenômenos de transferência de calor. 

Observou-se que o emprego da teoria Constructal, no desenvolvimento de 

sistemas de arrefecimento, proporcionou designs mais eficientes, com resistência térmica 

inferior para condições uniformes de geometria (área e volume), taxa de calor e vazão. 

Nesse contexto, este trabalho busca investigar o comportamento do sistema de 

arrefecimento de uma célula fotovoltaica concentrada, através do método Design 

Constructal. Dessa forma, espera-se identificar as diretrizes do design que otimizam o 

desempenho global, ou seja, a minimização da resistência térmica e maximização da 

eficiência elétrica da célula, com a menor potência de bombeamento. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Aplicação do Design Constructal para mapear e otimizar as variáveis térmicas e 

geométricas de canais arrefecedores em sistemas fotovoltaicos de alta concentração 

(HCPV), visando a minimização da resistência térmica, homogeneização da temperatura 

sobre a célula e a maximização da potência elétrica. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos este trabalho busca: 

i. Estudar as relações entre as variáveis térmicas e geométricas do sistema 

arrefecedor de células fotovoltaicas de alta concentração. 

ii. Avaliar o desempenho do design quanto à eficiência térmica e elétrica e à 

homogeneidade de temperatura na célula, ao conferir liberdade de 

morfologia para o constructo. 

iii. Identificar diretrizes para orientação da metodologia de designs otimizados 

em sistemas de refrigeração de células concentradas (HCPV). 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A dissertação foi estruturada em seis capítulos, iniciando com a motivação, 

revisão bibliográfica e objetivos do trabalho, em sequência compreende a fundamentação 

teórica, a modelagem matemática e numérica, finalizando com os resultados e 

conclusões. 

No primeiro capítulo é realizada uma introdução ao tema do trabalho, seguindo 

uma apresentação dos principais trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa, 

englobando ainda as definições de objetivos. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, onde são apresentados 

conceitos e pesquisas relacionadas a: células fotovoltaicas, sistemas fotovoltaicos de 
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concentração, arrefecimento de células fotovoltaicas, escoamento com transferência de 

calor em microcanais, método Design Constructal e método dos Elementos Finitos. 

Nos capítulos seguintes são descritos os métodos empregados na pesquisa, 

elencando as equações que representam o problema, a definição da geometria e 

variáveis relacionadas, condições de contorno e o método numérico utilizado para a 

solução, incluindo a definição de malha, critérios de convergência e demais 

características do modelo. 

Os resultados da pesquisa são apresentados e discutidos no capítulo cinco, 

seguido pelas conclusões do trabalho. Por fim, são apresentadas as principais 

referências e os materiais complementares nos apêndices e anexos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Nesta seção serão apresentados os conceitos fundamentais e teorias 

empregadas para a realização do presente trabalho. Inicialmente são descritos conceitos 

sobre células fotovoltaicas, sistemas de concentração e arrefecimento. Em seguida é 

realizada uma breve revisão sobre escoamentos com troca térmica em microcanais. 

Posteriormente são apresentados o método Design Constructal e o método dos 

Elementos Finitos, sobre os quais está embasada a metodologia deste trabalho.   

 

2.1 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 
 

As células fotovoltaicas são dispositivos semicondutores que transformam a 

radiação solar incidente em energia elétrica, a partir do efeito fotovoltaico (BÜHLER, 

2007). Este efeito foi observado inicialmente por Edmond Becquerel em 1839, onde 

relatou a geração de uma diferença de potencial entre placas de latão imersas em 

eletrólitos, enquanto expostas à luz solar (MACHADO & MIRANDA, 2015). 

Essa diferença de potencial gerada pelo efeito fotovoltaico, entre materiais 

semicondutores, decorre da geração de um par elétron-lacuna na absorção da radiação 

solar. Esse par é separado pela estrutura de junção, onde os elétrons são atraídos para 

o lado negativo e as lacunas para o lado positivo, gerando assim um campo elétrico 

(SOUSA, 2011). 

A variação de propriedades elétricas no semicondutor é obtida pelo processo de 

dopagem, onde elementos (impurezas) são inseridos para alterar o número de elétrons 

da camada de valência. Em células de silício, que possuem quatro elétrons na camada 

de valência, o boro é adicionado para gerar uma região com ausência de elétrons (tipo 

p), dado que este possui três elétrons de valência. Em contrapartida, a camada do tipo n 

é gerada pela dopagem com um elemento que possui um elétron a mais na camada de 

valência, com o intuito de gerar uma região carregada negativamente. Dessa forma, é 

gerado um campo elétrico pela justaposição das camadas p-n (MACHADO et al., 2015; 

SOUSA, 2011). 

Este campo elétrico é gerado pela presença de íons com cargas opostas 

concentrados na região de depleção. Essa região é formada devido ao gradiente de 
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concentração na junção entre as camadas p-n, onde os elétrons se movem por difusão 

para a camada p e as lacunas para a camada n. Respectivamente se recombinam com 

lacunas e elétrons, gerando íons negativos e positivos (BÜHLER, 2007). A figura 2 

representa as camadas, a região de junção e orientação do campo elétrico em células 

fotovoltaicas. 

 
FIGURA 2: ELEMENTOS DE UMA CÉLULA FOTOVOLTAICA. 

 
Fonte: Adaptado de Abreu (2006). 

 

Em materiais semicondutores as bandas de valência e condução são separadas 

por um nível energético chamado banda proibida ( ). As células fotovoltaicas são 

projetadas de modo a absorver fótons do espectro solar com energia suficiente para que 

os elétrons atinjam a banda de condução. Fótons com energia excedente a dissipam na 

forma de calor, sendo que, fótons com energia insuficiente não são absorvidos pela célula 

(ABREU, 2006). 

A radiação solar incidente sobre a superfície da Terra possui um perfil 

característico de intensidade em relação ao comprimento de onda ( ), como pode ser 

observado no padrão de referência da norma ASTM G173-03 (figura 3). Entretanto, o 

espectro possui variações em relação à localização geográfica e ao período de medição, 

além de sofrer interferências em função de parâmetros atmosféricos (NOGUEIRA, 2001). 

Na figura 3 está reproduzido a irradiância espectral solar de referência para um ângulo 
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de 37º ( ), formado entre as linhas do observador ao sol em relação à linha vertical no 

ponto de medição, e a irradiação direta normal. 

 
FIGURA 3: IRRADIÂNCIA ESPECTRAL SOLAR DE REFERÊNCIA. 

 
Fonte: Adaptado de ASTM Standard (2012). 

 

A irradiação direta normal (DNI) incide na forma de feixes paralelos, não sofrendo 

influência da massa de ar (AM). Os raios solares que interagem com a atmosfera 

representam a componente difusa, que somada à normal, compõe a irradiação global 

(DRECHMER & RICIERI apud MOTA, 2006). 

A massa de ar (AM) indica a relação entre o percurso da radiação até uma 

superfície em comparação ao percurso com o Sol no zênite. O ângulo formado entre 

essas trajetórias é representado por , sendo a  massa de ar definida pela equação 2.1 

(ALMEIDA, 2012). 
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A radiação solar fora da atmosfera é descrita pela massa de ar AM0, sendo o sol 

em zênite na superfície da Terra representado por AM1. Os valores padrões de teste 

(STC – standard test conditions) em sistemas fotovoltaicos consideram a massa de ar 

AM 1.5, com irradiação de 1000 W/m² e temperatura de 298,15 K (SERA, 2007).  

De modo geral, o espectro possui um pico entre  e  μm, próximo à região 

do visível, com uma inclinação significativa para valores inferiores a  μm (ultravioleta), 

e suavizada para valores superiores a  μm (infravermelho). A energia do fóton pode 

ser obtida pela frequência da onda ( ) multiplicado pela constante de Planck

 J.s), conforme as equações 2.2 e 2.3, onde  indica a velocidade da luz, 

aproximadamente  m/s (NEVES, 2016). 

 

 

Ao receber fótons com energia igual ou superior aos elétrons da banda proibida 

do material, os elétrons das ligações covalentes podem ser removidos, resultando assim 

nos pares elétrons-lacunas. Estes pares são acelerados pelo campo elétrico, em sentidos 

opostos, gerando uma diferença de potencial entre as superfícies da célula, chamada de 

tensão de circuito aberto. Ao conectar as faces com um material condutor, circulará uma 

corrente proporcional à irradiação incidente, chamada de corrente de curto circuito 

(SEGUEL, 2009). A figura 4 apresenta os componentes básicos de uma célula 

fotovoltaica de silício. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   25 
 

FIGURA 4: COMPONENTES DA CÉLULA FOTOVOLTAICA DE SILÍCIO. 

 

Fonte: Adaptado de CRESESB (2014). 
 

Atualmente as células a base de silício compõe a maior parcela da produção 

mundial e, conforme seu processo produtivo, podem ser classificadas em: silício 

monocristalino, silício policristalino e silício amorfo (ABREU apud TOLMASQUIM, 2006).  

Demais tecnologias empregadas na fabricação de células fotovoltaicas 

compreendem filmes finos de telureto de cádmio (CdTe), disseleneto de cobre índio e 

gálio (CIGS), silício amorfo hidrogenado (a-Si:H), silício microcristalino (μc-Si), células 

fotovoltaicas de multijunção e células baseadas em polímeros (CRESESB, 2014). 

O emprego de células de multijunção (MJ) apresentam benefícios como a 

minimização do material semicondutor, aumento da eficiência em relação às células de 

silício e redução da área de instalação (COTAL et al., 2009; RODRIGO et al., 2013). 

 

2.1.1 Células fotovoltaicas de Multijunção 

 

As células de multijunção, como o nome sugere, possuem mais de uma junção 

pn, sendo compostas por várias camadas de materiais semicondutores, especificamente 

elementos dos grupos III e V da tabela periódica. Essas camadas são dispostas de 

maneira a aproveitar diferentes faixas do espectro eletromagnético da radiação solar, 

aumentando assim a eficiência da célula (PÉREZ-HIGUERAS et al., 2011). Isso é 

buscado pela combinação de materiais com diferentes níveis energéticos de banda 
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proibida, o que reduz as perdas por recombinação, termalização e transmissão (URIBE, 

2015). Na figura 5 estão representados três modelos de células MJ com 3, 5 e 6 junções.  

 
FIGURA 5: ESQUEMA DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DE MULTIJUNÇÃO. 

 
Fonte: Pérez-Higueras et al. (2011). 

 

Portanto, as células de multijunção otimizam a absorção da radiação incidente, 

ajustando as camadas de materiais semicondutores com níveis de banda proibida 

respectivos aos comprimentos de onda do espectro solar. As camadas são projetadas 

para absorver fótons com determinado nível energético, transmitindo os demais com 

energia inferior. Para tanto, os níveis de banda proibida decrescem entre as camadas da 

célula. 

Dessa forma, apresentam maior eficiência em relação às células fotovoltaicas de 

silício, as quais são sensíveis apenas a radiações com comprimento de onda na faixa do 

visível e uma parcela do infravermelho (HECKTHEUER, 2001). Na figura 6 é apresentado 

um comparativo entre o espectro padrão AM 1.5 e as faixas de absorção de uma célula 

de tripla junção (GaInP/GaInAs/Ge). 
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FIGURA 6: ABSORÇÃO DO ESPECTRO SOLAR POR CÉLULA FOTOVOLTAICA DE MULTIJUNÇÃO. 
 

 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Philipps et al. (2012). 
 

As células de multijunção podem ser concebidas de duas maneiras em relação à 

conexão das camadas de materiais semicondutores. Uma possibilidade é a separação 

física com o emprego de múltiplos contatos, o que onera a sua produção. De forma geral, 

as camadas são conectadas em série por meio de túneis de junção, possuindo assim, 

contatos metálicos apenas nos extremos da célula (BROWN & WU, 2009). 

Os túneis de junção são compostos por materiais semicondutores altamente 

dopados, com baixa resistência elétrica e ótica. Os túneis são empregados para vencer 

a zona de depleção, com orientação contrária às junções pn, gerada entre duas células 

sobrepostas (SOUSA, 2011). 

Na figura 7 está representado um esquema da célula de tripla junção 

GaInP/GaInAs/Ge conectada por túneis de junção. A sigla AR simboliza a camada anti-

refletora presente na superfície da célula, que possui o objetivo de minimizar as perdas 

por reflexão da radiação incidente. 
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FIGURA 7: CÉLULTA DE MULTIJUNÇÃO CONECTADA POR TÚNEIS DE JUNÇÃO. 

 

Fonte: Adaptado de Abreu (2006). 
 

2.1.2 Modelo elétrico equivalente 

 

A modelagem do sistema elétrico de células fotovoltaicas é de fundamental 

importância para o seu design, monitoramento e correta previsão do potencial energético 

(RODRIGO et al., 2013). Em comparação a medições em campo, simulações 

computacionais possuem como vantagem o custo reduzido, maior velocidade na 

obtenção de resultados, e a possibilidade de realização de análises de sensibilidade para 

os parâmetros do sistema (THEOCHARIS et al., 2012). 

Segundo Tavares (2009), para a modelagem de um gerador fotovoltaico é 

necessário obter a curva tensão-corrente, para o circuito elétrico da célula fotovoltaica, 

denominado circuito elétrico equivalente. Este circuito pode ser obtido por diferentes 

configurações, sendo que o de maior aceitação corresponde ao composto por um diodo 

representado na figura (8), com a respectiva equação característica (2.4), derivada da 

equação de Schockley (BELARBI et al., 2016; TAMRAKAR et al., 2015; BONKOUNGOU 

et al., 2013; ISHIBASHI et al., 2008; HECKETHEUER, 2001). 
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FIGURA 8: CIRCUITO EQUIVALENTE DA CÉLULA FOTOVOLTAICA. 

 
Fonte: Adaptado de Tavares (2009). 

 

Este modelo representa o funcionamento da célula fotovoltaica como resultado 

da corrente fotogerada, sendo esta afetada pelos efeitos de recombinação e difusão, 

corrente de fuga no diodo, e as perdas por imperfeições no sistema caracterizadas pelas 

resistências em série e paralelo. 

A seguir descrevem-se as equações para obter a corrente elétrica, a partir do 

circuito elétrico equivalente de um diodo para a célula fotovoltaica. Pela aplicação da lei 

das correntes de Kirchhoff, essa corrente pode ser expressa como: 

 

Sendo  a corrente e  a tensão no modelo,  corresponde à fotocorrente,  a 

corrente no diodo e  a corrente da resistência em paralelo. A fotocorrente é função da 

irradiação solar e da temperatura ambiente (eq. 2.6). 

 

Sendo que, Ga corresponde a irradiação solar (W/m²), G0 é um valor de referência 

da irradiação solar,  considera a referência da temperatura ambiente e  equivale a 

temperatura da célula. Nessa equação  se refere a corrente de curto-circuito ( ), 

sendo  o seu respectivo coeficiente de temperatura.  

A corrente no diodo  representa a corrente da célula no escuro (eq. 2.7), 

indicando os efeitos adversos de difusão e recombinação, onde  corresponde a carga 
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do elétron,  é o fator de idealização do diodo,  a constante de Boltzmann,  a 

resistência em série, e  representa a corrente de saturação do diodo. 

 

A resistência em série é introduzida para considerar a queda de voltagem e 

perdas internas devido ao fluxo de corrente. A corrente de saturação do diodo e sua 

derivação para variação de temperatura na célula estão expressas nas equações (2.8) e 

(2.9). 

 

 

Nas equações anteriores os termos  e  representam, respectivamente, a 

tensão de circuito aberto ( ) e o nível energético de banda proibida. Já o termo  

representa a corrente de saturação do diodo na temperatura de referência ( ). 

O último termo da equação (2.5), a corrente da resistência em paralelo , pode 

ser obtido a partir da tensão  e da corrente no modelo , e da resistência em paralelo  

e em série , conforme a equação (2.10). A resistência em paralelo é adicionada em 

razão de impurezas e defeitos na estrutura do sistema, produzindo uma corrente interna 

de fuga. 

 

Dessa forma, para se obter os valores da equação implícita de corrente em 

relação à tensão na célula fotovoltaica, são utilizados métodos iterativos, como o de 

Newton-Raphson (THEOCHARIS et al., 2012). Com estes valores ajustados, é possível 

calcular a potência do equipamento pela relação: 
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A partir da figura (9) pode-se visualizar o comportamento característico das 

curvas de corrente e potência em relação à tensão, sobre as condições padrões de 

operação (STC).  
 

FIGURA 9: GRÁFICO DE CORRENTE E POTÊNCIA DA CÉLULA FOTOVOLTAICA. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

A curva característica das células fotovoltaicas (figura 9) pode ser analisada por 

meio do fator de forma ( ), que indica as perdas de potência pelas resistências em série 

e paralelo, sendo descrito pela equação (2.12). De forma que, quanto menor for a perda 

pelas resistências, mais a curva se aproximará de um formato retangular (CRESESB, 

2014; GOUVÊA, 2017). 

 

A eficiência elétrica da célula ( ) é obtida pela relação da máxima potência 

(  sobre a radiação incidente na área da placa, conforme a equação (2.13): 
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Para sistemas concentrados Rodrigo et al. (2013) apresenta uma revisão dos 

principais modelos elétricos desenvolvidos, citando os modelos de Kinsey et al. (2008), 

Domínguez et al. (2010), Fernández et al. (2013) e o modelo do Sandia National 

Laboratories (2004). Os modelos diferem quanto à caracterização física dos fenômenos 

que ocorrem na célula fotovoltaica, assim como, pela sua formulação matemática, 

incidindo sobre variações nos parâmetros de entrada e métodos de solução. A analogia 

para circuitos elétricos equivalentes em células de multijunção pode ser obtida pela 

consideração de que a célula é composta por junções pn conectadas em série, conforme 

modelo apresentado a seguir para três junções:  

 

 

Sendo  

Devido à conexão em série, a corrente gerada pela célula é limitada pela menor 

corrente produzida entre as junções pn. Já a tensão da célula é o resultado da soma das 

tensões em cada camada.  

Os efeitos ocasionados pela variação da temperatura na célula fotovoltaica 

podem ser observados pela curva característica ( ). A corrente de curto circuito ( ) 

eleva-se ligeiramente com o aumento de temperatura, já a tensão de circuito aberto ( ) 

apresenta comportamento contrário (CHENCHE, 2015). Em magnitude o acréscimo de 

corrente observado é inferior à queda de tensão, dessa forma, o aumento de temperatura 

acarreta a diminuição da potência gerada pela célula fotovoltaica. Na figura 10 estão 

representadas as variações da curva característica em função da temperatura. 

A variação da corrente de curto circuito e da tensão de circuito aberto, em relação 

à temperatura, são expressos pelos coeficientes  e  (equações 2.16 e 2.17 

espectivamente), sendo estes, em geral, disponibilizados pelos fabricantes (BÜHLER, 

2007). 
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FIGURA 10: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A CURVA CARACTERÍSTICA. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Além destes, diversos parâmetros elétricos das células fotovoltaicas são afetados 

pela variação de temperatura, como coeficientes de difusão, os valores de banda 

proibida, a concentração de portadores de carga e espessura da região de depleção. 

Devido à dificuldade de mensurar o efeito para cada parâmetro, a relação de eficiência e 

temperatura pode ser analisada por intermédio da equação 2.18. De modo geral, 

observa-se uma tendência de decaimento linear na eficiência da célula fotovoltaica em 

função do acréscimo de temperatura (SAADAH et al., 2017). 

Skoplaki e Palyvos (2009) apresentam uma revisão com as expressões analíticas 

e parâmetros identificados na literatura, propostos com o intuito de reproduzir a 

dependência da eficiência em relação à temperatura. Em grande parte, as equações 

representam variações da aproximação linear proposta por Evans e Florschuetz (1977), 

conforme equação 2.18. 
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Onde  indica a eficiência da célula na temperatura , sendo uma função da 

eficiência (  na temperatura de referência ( ). O coeficiente de temperatura (  

e a eficiência da célula (  são comumente disponibilizados pelos fabricantes, ou então, 

podem ser obtidos de forma experimental. 

Na tabela 1 são descritos os valores do coeficiente de temperatura, assim como 

os valores de  e , encontrados na revisão de Skoplaki e Palyvos (2009) para 

painéis fotovoltaicos com sistema de refrigeração acoplado, denominados híbridos ou 

pela sigla em inglês PVT (Photovoltaic Thermal systems). 

 
Tabela 1: Valores do coeficiente térmico adaptado de Skoplaki e Palyvos (2009). 

     Referência 

0,0041 0,13 25 Mertens (1979) 

0,004 0,10 20 Prakash (1994) 

0,0041 0,10 25 Garg e Argawal (1995) 

0,004 0,125 20 Hegazy (2000) 

0,00375 0,178 25 Nagano et al. (2003) 

0,0045 0,097 25 Zondag et al. (2003) 

0,0045 0,09 25 Tiwari e Sodha (2006) 

0,0045 0,12 25 Tiwari e Sodha (2007) 

0,0063 0,127 25 
Tonui e  

Tripanagnostopoulos (2007) 

 

De modo geral, os dados apresentam uma uniformidade quanto à temperatura 

utilizada de referência ( = 25ºC), sendo observado um valor médio do coeficiente 

térmico de 0,0045 (1/ºC), para painéis fotovoltaicos com eficiência média de 12%. 

A figura 11 representa os resultados obtidos experimentalmente por Tonui e 

Tripanagnostopoulos (2007), onde os dados apresentaram uma correlação linear, 

levando ao coeficiente térmico apresentado na tabela 1 ( ), conforme a 

equação 2.18. 
 



   35 
 

Temperatura (ºC) 

FIGURA 11: EFICIÊNCIA DO PAINEL FOTOVOLTAICO EM RELAÇÃO À TEMPERATURA. 

 

Fonte: Adaptado de Tonui e Tripanagnostopoulos (2007).  

 

As células fotovoltaicas empregadas em sistemas concentrados apresentam 

menor variação da eficiência em relação à temperatura, com coeficientes na ordem de -

0,05 %/ºC (RENNO & PETITO, 2016; SIEFER & BETT, 2014; KINSEY et al., 2008).  

Entretanto, o sistema de arrefecimento se mostra necessário devido à elevada 

potência instalada em módulos concentrados e aos níveis de temperatura que o 

equipamento pode atingir. 

Renno e Petito (2013), ajustaram uma curva relacionando a variação da 

eficiência pela temperatura em função da taxa de concentração da radiação incidente 

(X), conforme equação 2.19. 

 

Segundo Theristis e O’Donovan (2015), módulos HCPV desprovidos de sistemas 

de arrefecimento podem alcançar temperaturas superiores a 1000ºC. Além disso, 

operando em temperaturas superiores a 100ºC, esses equipamentos apresentam uma 

redução do tempo de vida estimada de 113 para apenas 7 anos.  
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2.2 SISTEMA FOTOVOLTAICO DE CONCENTRAÇÃO  

 

Sistemas de concentração solar utilizam propriedades óticas de refração e 

reflexão para concentrar a radiação solar em uma área reduzida, composta por células 

fotovoltaicas de alta eficiência. Dessa forma, sistemas CPV são compostos basicamente 

por elementos óticos, células fotovoltaicas, sistema de suporte e direcionamento dos 

painéis, e sistema de refrigeração (URIBE, 2015). 

Conforme a revisão realizada por SAITO et al. (2013) os principais elementos 

óticos empregados em sistemas CPV compreendem lentes Fresnel planas, lentes 

Fresnel em forma de cúpula (circular) e espelhos diversos. Conforme discutido pelo autor, 

o sistema ótico deve possuir alta eficiência de transmitância sobre os comprimentos de 

onda absorvidos pela célula, redução na aberração cromática e distribuição uniforme da 

luz coletada.   

As lentes Fresnel se caracterizam como uma das melhores alternativas em 

concentração da radiação solar por apresentar peso e volume baixo, e pela sua produção 

em massa, o que confere custo reduzido. Entre outros modelos de concentração, 

Khamooshi et al. (2014) elencam concentradores de pontos quânticos, concentradores 

parabólicos, concentrador dielétrico de reflexão interna total, concentrador hiperboloide e 

modelos que envolvem refração “R”, reflexão “X” e reflexão interna “I” (RR, XX, XR, RX, 

RXI).  

Segundo Mokri e Emziane (2011) os sistemas de concentração podem ser 

classificados em três categorias, com base na taxa de concentração e tipologia de célula 

fotovoltaica. A primeira categoria LCPV (Low Concentration Photovoltaic) envolve 

concentrações abaixo de 40 vezes a radiação solar, com o emprego de células de silício 

e necessidade apenas de resfriamento passivo. Na segunda categoria MCPV (Mid-

Concentration Photovoltaic) são considerados sistemas de concentração entre 40 e 300 

vezes a radiação solar, utilização de células de multijunção e resfriamento ativo. Já a 

última categoria HCPV (High Concentration Photovoltaic) compreende taxas de 

concentração de 300 a 2000 vezes a radiação solar, empregando células de multijunção 

e sistema de arrefecimento de alta performance.  
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Os sistemas fotovoltaicos de concentração utilizam unicamente a irradiação 

direta normal (DNI - Direct Normal Irradiance) para a geração de energia, sendo sua 

performance afetada por cobertura de nuvens e demais interferências no espectro devido 

a variações da massa de ar, presença de aerossóis e precipitação atmosférica, conforme 

análise teórica realizada por Theristis et al. (2016). 

Para assegurar a incidência perpendicular da radiação solar, sistemas de suporte 

e direcionamento são implementados para rastrear o sol ao longo do eixo azimutal e de 

altitude ao longo do dia. Os sistemas são compostos essencialmente por dois eixos de 

rotação e sensores (luminescência ou temporal) para ajustar a inclinação das células 

fotovoltaicas (BELKSAMI et al., 2014).  

Conforme relatório divulgado em 2017 pelo Instituto Fraunhofer para Sistemas 

de Energia Solar em conjunto com o Laboratório Nacional de Energias Renováveis 

(NREL), os sistemas CPV apresentam ainda uma incerteza em relação ao mercado 

futuro, porém, através do desenvolvimento tecnológico há um potencial para redução do 

custo nivelado de energia (LCOE – levelized cost of electricity), o que aumenta a 

competitividade e encoraja o setor produtivo. 

 

2.3 ARREFECIMENTO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 
 

Segundo Meral et al. (2011) o aumento de temperatura é inerente aos painéis 

fotovoltaicos, devido à parcela da energia solar que não é convertida em energia elétrica, 

e, portanto, dissipada na forma de calor. Este aumento de temperatura provoca a redução 

da tensão, consequentemente a redução da energia gerada e da eficiência do painel. 

O aumento da temperatura além de reduzir a potência do painel fotovoltaico, 

pode deteriorar o equipamento, reduzindo assim seu ciclo de vida (HELDEN, 2004). 

Dessa forma, aliado a condições financeiras - menor tempo de retorno do investimento e 

aumento da vida útil do equipamento - justifica-se o arrefecimento dos módulos PV. 

Os modelos de arrefecimento de painéis fotovoltaicos mais estudados são os 

sistemas híbridos (PVT), onde um sistema auxiliar de absorção térmica remove o calor 

excedente por mecanismos de condução e convecção (SILVA, 2015). 
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Os primeiros modelos registrados tiveram início na década de 80, com pesquisas 

que relacionaram técnicas solares térmicas com a tecnologia fotovoltaica. Vries (1998) 

implementou um modelo numérico que envolvia o cálculo do desempenho elétrico e 

térmico, sendo comparados com resultados experimentais. 

Diversos centros de pesquisa em países como a Holanda, Grécia, Suíça, 

Noruega, entre outros, projetaram e testaram sistemas PVT. Entre os mais simples, estão 

os modelos refrigerados a ar (PVT/a), onde o fluido quente é utilizado para calefação das 

residências (LEENDERS et al., 2001).  

Os modelos PVT/a possuem maior aplicabilidade em países do Hemisfério Norte, 

onde foram comprovados a eficiência em Universidades dos Estados Unidos e Japão. Já 

para países do Hemisfério Sul, onde a incidência da radiação solar e a temperatura 

ambiente média é mais elevada, os modelos de arrefecimento a água se provaram mais 

eficientes (CHOW, 2010). 

Para os modelos com concentração da radiação solar, a célula pode alcançar 

temperaturas elevadas, sendo necessárias técnicas específicas de refrigeração, tais 

como: microcanais, múltiplos canais, jatos de impacto, escoamento de duas fases e 

evaporador (ROYNE et al., 2005). Segundo o autor, quanto ao sistema ainda podem 

existir variações em relação à superfície de aplicação (inferior ou superior), aos materiais 

utilizados (substrato e fluido refrigerante) e quanto à aplicação do calor absorvido 

(dessanilização, geração de energia e calefação). 

Diversos modelos foram propostos para simular a troca de calor entre o painel e 

o sistema de arrefecimento, com o objetivo de otimizar a geração de energia elétrica e 

térmica (NATARAJAN et al., 2011). 

Em seu estudo Du et al. (2012) comparam experimentalmente a variação de 

eficiência entre células de silício iguais, estando uma sob concentração da radiação solar 

com sistema de refrigeração acoplado. Para um mesmo dia de medição, observaram que 

o sistema concentrado apresentou uma geração de energia elétrica cinco vezes maior 

em relação ao sistema sem concentração. Em relação ao sistema de refrigeração 

observaram que com o aumento da vazão do fluido arrefecedor houve um ganho de 

eficiência térmica e elétrica até um valor de saturação, a partir do qual a eficiência da 

célula não se altera. 
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Wang et al. (2013) analisaram o desempenho de um sistema de refrigeração 

passivo em sistemas CPV. Identificaram que a temperatura na célula é uma função linear 

em relação à temperatura ambiente e irradiação direta normal (DNI), sendo a velocidade 

do vento um fator determinante no arrefecimento da célula, com ênfase para velocidades 

abaixo de 1 m/s. Segundo os autores, módulos HCPV possuem assimetrias em relação 

ao campo de temperatura, indicando que simulações baseadas em contornos simétricos, 

periódicos, ou geometrias em duas dimensões são insuficientes para predizer o 

comportamento térmico dessa tecnologia.  

Reddy et al. (2014) realizaram uma análise numérica sobre o design e as 

propriedades térmicas de trocadores de calor para sistemas CPV baseados em 

microcanais retangulares. A partir de um software de dinâmica dos fluidos computacional 

(DFC) avaliaram os aspectos geométricos que minimizaram a temperatura sobre a célula, 

onde encontraram que designs com menor largura para o canal com maiores razões de 

aspecto (razão entre altura e largura), assim como o aumento no número de Reynolds, 

otimizaram a troca térmica entre o sistema refrigerante e a célula fotovoltaica. 

Um arranjo de módulos HCPV com aproveitamento térmico foi desenvolvido e 

testado por Xu et al. (2015). A partir de uma análise termodinâmica, os resultados 

experimentais mostraram que a eficiência de conversão da energia solar, em energia 

térmica e elétrica, pode ser superior a 60%. 

 

2.4 ESCOAMENTOS COM TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM MICROCANAIS 

 

Os escoamentos em microcanais possuem características fluidodinâmicas e 

térmicas que se assemelham à teoria convencional para escoamentos em canais de 

escala macrométrica. No entanto, cuidados devem ser tomados em relação à incerteza 

experimental, à forma geométrica do canal e sua seção transversal, além de 

considerações sobre os efeitos de entrada e rarefação do fluido (HOLLWEG, 2012). 

Em canais de tamanho micrométrico forças de superfície ganham importância 

frente às forças de inércia e gravidade, o que pode ocasionar erros na aplicação de 

correlações de escala macrométrica (PINHEIRO, 2016). 
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De modo a facilitar o entendimento sobre a variação de escala, é apresentado na 

tabela 2 a classificação de canais, em função de sua menor dimensão (L), proposta por 

Kandlikar et al. (2014). 

 
Tabela 2: Classificação de canais em função de sua menor dimensão (L). 

Menor dimensão (L) Classificação 

 Canais convencionais 

 Mini canais 

 Microcanais 

 Microcanais de transição 

 Nano canais de transição 

 Nano canais 
 

Efeitos de escala, rarefação, dissipação viscosa, e rugosidade relativa podem ser 

associados a incertezas na modelagem de canais em escala micrométrica. Entretanto, 

de forma adimensional e dentro do limite do contínuo, a formulação matemática pode ser 

considerada a mesma para escoamentos em macro e micro escala (HERWIG, 2002). 

Supondo a validade da hipótese do contínuo, as equações de Navier-Stokes e a 

equação de energia, na forma da primeira lei da termodinâmica, podem ser empregadas 

na formulação de problemas de escoamento com troca térmica em microcanais. Para 

tanto, o pressuposto do meio contínuo pode ser avaliado por meio do número de Knudsen 

(HOLLWEG, 2012; PINHEIRO, 2016). 

O número de Knudsen ( ) é um parâmetro adimensional que indica o estado 

de rarefação de um fluido, sendo definido como a razão entre o caminho livre médio (λ) 

e o comprimento característico do escoamento ( ), conforme a equação 2.20. O caminho 

livre médio representa a distância média percorrida por uma partícula do fluido, sem que 

sofra colisão (SOCOLOSKI et al., 2011). 
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A partir do número de Knudsen, identificam-se quatro regimes ou estados de 

rarefação de um gás, apresentados na tabela 3 adaptada de Chen e Pfender (1983). 

 
Tabela 3: Regimes de escoamento em função do número de Knudsen 

Número de Knudsen Regime 

 Contínuo 

 Slip-flow 

 Transição 

 Molecular livre 
 

Para escoamentos com  é considerado o regime contínuo ou 

hidrodinâmico, onde condições de contorno de deslizamento podem ser empregadas. No 

intervalo entre  é definido o regime slip-flow, observado no escoamento 

de gases em microcanais, onde são empregadas as equações de Navier-Stokes com 

diferentes condições de contorno, como deslizamento nas paredes e salto de 

temperatura (Ortiz, 2007; CHEN & PFENDER, 1983; SOCOLOSKI et al., 2011).  

 Já os escoamentos onde o caminho livre médio é da ordem de grandeza do 

comprimento característico, se define o regime de transição, apresentando efeitos de 

rarefação moderados. Para valores superiores do número de Knudsen, os escoamentos 

pertencem ao regime molecular livre, onde são empregadas as equações de cinética dos 

gases (Ortiz, 2007; CHEN & PFENDER, 1983; SOCOLOSKI et al., 2011). 

Assim como nas equações de balanço, os parâmetros adimensionais 

empregados na análise de escoamentos em macrocanais podem ser utilizados no estudo 

em escala micrométrica. 

No estudo de escoamento em canais o número de Reynolds é frequentemente 

apresentado em função do diâmetro hidráulico (eq. 2.21). Por este parâmetro, determina-

se o regime de escoamento, se laminar ou turbulento, sendo observado em sistemas 

microfluídicos valores de  abaixo de 2100 para escoamento laminar (PINHEIRO, 

2016). 
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O diâmetro hidráulico (eq. 2.22) é uma correlação para geometrias não circulares, 

onde  é a área da seção transversal e  o perímetro molhado. 

 

O número de Poiseuille ( ) representa a perda de carga do escoamento em 

forma adimensional, sendo uma função do número de Reynolds e do fator de fricção de 

Darcy ( ), conforme apresentado nas equações 2.23 e 2.24 (HOLLWEG, 2012). 

 

 

Em relação à transferência de calor em escoamentos, os principais números 

adimensionais utilizados compreendem o número de Nusselt ( ) e o número de Prandtl 

( ).  

O número de Nusselt (eq. 2.25) indica uma relação entre o fluxo de calor por 

convecção e fluxo de calor por condução. A partir de  é possível obter o coeficiente de 

transferência de calor por convecção ( ) (eq. 2.26) (SOUZA, 2016). 

 

 

Onde  indica o fluxo de calor por unidade de área e  representa a diferença 

de temperatura entre a parede e a temperatura média do fluido ( ). Essa temperatura 

( ) é uma média ponderada em relação à seção transversal do escoamento, 

apresentada na equação 2.27, onde  representa a vazão volumétrica,  a velocidade 

do fluido,  a temperatura e  a área da seção transversal (BEJAN, 1996). 
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A resistência térmica pode ser expressa pela relação entre a diferença de 

temperatura e a taxa de calor incidente ( ), conforme a equação 2.28 (REIS, 2018). 

 

Já o número de Prandtl (eq. 2.29) representa uma relação entre os campos de 

velocidade e temperatura, sendo ( ) a viscosidade cinemática e ( ) a difusividade térmica 

(eq. 2.30). Este parâmetro apresenta, assim, um indicativo sobre a camada limite térmica 

em comparação à camada limite de velocidades, sendo o comprimento de entrada 

térmico e fluidodinâmico, para regime laminar, apresentados respectivamente nas 

equações 2.31 e 2.32 (ÇENGEL, 2009). 

 

 

 

 

Outro parâmetro utilizado no estudo de fenômenos de transporte em 

escoamentos é o número de Péclet ( ). O qual, pode ser definido pela razão entre a 

taxa de advecção em relação à taxa de difusão de uma grandeza física pelo escoamento. 

Em relação à difusão térmica pode ser expresso pelo produto entre o número de 

Reynolds e Prandtl, conforme equação 2.33 (DHIMAN et al., 2005). 
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2.5 DESIGN COM TEORIA CONSTRUCTAL 

 

A teoria Constructal fornece novas explicações e interpretações para a evolução 

do design em escoamentos na natureza. Essa teoria é baseada na lei Constructal 

enunciada por Adrian Bejan em 1996: “Para que um sistema de volume fixo onde existe 

escoamento possa persistir no tempo (viver) a sua configuração deve evoluir, de tal 

modo, que proporcione maior acesso para as correntes que fluem através dele” (BEJAN, 

1997). 

Para os mais variados sistemas onde a geometria, ao longo do tempo, possa 

variar (evoluir) para configurações que apresentem menor resistência ao fluxo, ou maior 

facilidade de acesso, o princípio Constructal pode ser observado. Em razão disso, a 

Teoria Constructal possui uma abrangência em diversas áreas da ciência, desde a 

biologia à engenharia (BEJAN & LORENTE, 2008; BEJAN & ERRERA, 2016, ERRERA, 

2018). 

Conforme suporta Bejan (2015), a Lei Constructal não é um princípio de 

otimização, o qual atinge um design final (estático), mas uma indicação da direção da 

evolução no tempo, refletindo sobre o fato de que o design na natureza é dinâmico, ou 

seja, em constante evolução. 

Dessa forma, a teoria Constructal pode ser empregada para repensar projetos de 

engenharia, com base na observação da evolução do design em sistemas naturais, onde 

as variáveis envolvidas se transformam simultaneamente, buscando o caminho com a 

menor resistência (DALPIAZ apud BEJAN, 2016). 

Nesse sentido, o Design Constructal representa o método embasado na lei 

Constructal que objetiva a maximização do desempenho dos sistemas de fluxo, por meio 

de uma distribuição ótima das imperfeições ou irreversibilidades (BEJAN & LORENTE, 

2004). 

As irreversibilidades estão relacionadas com os componentes que geram 

resistência ao fluxo e acarretam em perda de energia útil pelo sistema. A busca pela 

redução desse efeito incide na minimização da geração de entropia (BEJAN, 2015). 

Para um sistema em regime estacionário a taxa de geração de entropia é 

constante. De forma que, para as mesmas condições, a redução da entropia é alcançada 
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pela otimização do design (configuração) do sistema, o qual, é orientado pela lei 

constructal (BEJAN, 2013).  

Inicialmente a teoria Constructal foi aplicada ao design de sistemas de 

resfriamento de componentes eletrônicos (BEJAN, 1997). Trabalhos posteriores para 

canais em formatos de árvore foram desenvolvidos, entre outros, por Bejan (1997), 

Neagu e Bejan (1999), Bejan e Errera (2000), Errera, Frigo e Segundo (2014). De maneira 

a ilustrar a abrangência da teoria, cabem citar os estudos na área de biologia e geofísica 

desenvolvidos por Miguel (2006), Frigo (2013), Reis (2006), Reis e Gama (2010).  

Teixeira (2017) enfatiza que o método Design Constructal não é simplesmente 

um método de otimização geométrica, e sim, uma ferramenta para avaliação da 

geometria do problema, buscando a definição de um volume de configurações a serem 

investigadas. O autor ainda destaca, que no estudo de otimização diversos métodos 

podem ser utilizados em conjunto com o Design Constructal, como o de busca exaustiva, 

algoritmos genéticos, programação quadrática sequencial entre outros. 

Rocha et al. (2017) destacam que o Design Constructal não se trata de um 

método matemático de otimização, entretanto, afirmam que tais métodos podem ser 

empregados em conjunto no estudo de sistemas complexos.   

O método Design Constructal pode ser aplicado para obtenção de geometrias 

otimizadas em sistemas de fluxo. Para sua aplicação torna-se necessário a definição de 

um objetivo, como a maximização ou minimização de variáveis, a determinação das 

restrições do problema, como a fixação de parâmetros geométricos, e a delimitação dos 

graus de liberdade, ou seja, os componentes variados e avaliados durante o processo de 

otimização (GOMES, 2014). 

Conforme Dalpiaz (2016) o método de solução pelo Design Constructal consiste 

basicamente em: definir o sistema; identificar as propriedades que forçam a otimização 

do escoamento; variar inicialmente um grau de liberdade e analisar seu comportamento; 

adicionar graus de liberdade na configuração ótima anterior; variar livremente os graus 

de liberdade e analisar em conjunto as regiões otimizadas. 

De maneira análoga, Dos Santos et al. (2017) elencou cinco passos essenciais 

para aplicação do Design Constructal, em conjunto com o método de busca exaustiva, 

na otimização geométrica de sistemas de fluxo: 
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1º passo: Definições do domínio do sistema de fluxo, das restrições do problema 

e dos graus de liberdade. 

2º passo: Definição das propriedades do escoamento e os objetivos do problema. 

3º passo: Avaliação de um grau de liberdade, em relação ao objetivo proposto, 

mantendo os demais graus de liberdade e parâmetros constantes. 

4º passo: Variação do segundo grau de liberdade, observando sua influência 

sobre o primeiro e a performance do sistema em relação ao objetivo geral. 

5º passo: Avaliação dos demais graus de liberdade em função dos primeiros 

testados, sendo assim, a repetição dos passos 3 e 4 para os demais graus de liberdade 

propostos no trabalho. 

E de forma contínua esse processo não possui fim, exceto pela limitação de 

tempo de quem investiga, afinal, conforme prevê a teoria Constructal, o design está em 

constante evolução (ROCHA et al., 2017). 

 

2.6 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

 

Os problemas de engenharia podem ser estudados através de métodos 

analíticos, numéricos e experimentais. De forma geral, os modelos matemáticos 

aproximam o fenômeno físico através de equações diferenciais, onde são definidas 

condições de contorno para um sistema ou volume de controle específico. 

Os modelos analíticos são capazes de resolver as equações do modelo 

matemático, sendo exigido em grande parte, o emprego de hipóteses simplificadoras. 

Isso ocorre devido à complexidade das equações diferenciais e a dificuldade na 

determinação das condições de contorno, restringindo dessa forma, a obtenção de 

soluções analíticas em regiões arbitrárias e com condições de contorno gerais.  

Por outro lado, ensaios experimentais apresentam resultados realistas com o 

problema, servindo em muitos casos como validação de modelos numéricos. Entretanto, 

possuem limitações quanto à tecnologia, seja pelo custo, tempo de operação ou precisão 

do equipamento. Com isso, a abordagem experimental nem sempre é satisfatória devido 

à viabilidade de reprodução do fenômeno em laboratório (FORTUNA, 2000). 
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 Os procedimentos numéricos são capazes de reproduzir os experimentos em 

ambiente virtual, necessitando de processos de validação e calibração. Esse método 

possibilita um grande número de simulações, considerando variações nos parâmetros de 

entrada, envolvendo geometrias e processos complexos. Como desvantagens podem 

apresentar erros de truncamento e interpolação, assim como custo computacional 

elevado e inconsistência na aproximação do fenômeno físico (PASKIN, 2016). 

Em mecânica dos fluidos os modelos de análise são interligados, onde métodos 

numéricos são desenvolvidos através de dados experimentais, os quais são embasados 

pela teoria matemática (FORTUNA, 2000). 

A Dinâmica dos Fluidos Computacional (DFC) é a área da ciência que engloba 

os métodos computacionais utilizados na simulação de escoamentos, onde são 

calculadas as grandezas de interesse no domínio discretizado. Entre os principais 

métodos estão: o Método de Diferenças Finitas, Método de Volumes Finitos e Método de 

Elementos Finitos (LIMA, 2005). 

O método dos elementos finitos (MEF) é um procedimento numérico que pode 

ser empregado para obter soluções para inúmeros problemas de engenharia, como 

transferência de calor, análise de tensões e mecânica dos fluidos. O método consiste na 

aplicação de aproximações para transformar equações diferenciais em equações 

algébricas, as quais, são resolvidas para cada elemento do domínio discretizado 

(DHATT; TOUZOT; LEFRANÇOIS, 2012). 

Um dos fundamentos do MEF é a transformação de um problema contínuo para 

uma formulação integral. Pela integração por partes, a ordem da equação diferencial é 

reduzida, onde as funções de aproximação da solução podem ser compostas com 

menores exigências de continuidade. Por essa razão, essa forma integral é conhecida 

como forma fraca (CHASKALOVIC, 2008). 

Para a aplicação do MEF o meio contínuo é divido em um número finito de 

elementos, os quais são interconectados por nós, formando uma malha sobre o domínio. 

A qualidade da solução do problema é influenciada pela representação geométrica do 

domínio e pela escolha dos elementos (FEIJÓ, 2007). 

As funções de campo que determinam o problema são equacionadas para o 

domínio discretizado, sendo obtida a solução para os nós de cada elemento. A variação 



   48 
 

no elemento é determinada por funções interpoladoras, ou funções de forma, de onde se 

obtém, a solução para todo o domínio (RAO, 2005).  

Três etapas fundamentais são concebidas na análise do problema pelo método 

dos elementos finitos: pré-processamento, solução e pós-processamento. Na primeira 

etapa ocorre a definição e discretização da geometria. Em seguida determina-se a função 

de forma que melhor representa o comportamento físico de cada elemento. 

Posteriormente são desenvolvidas as equações para cada elemento e aplicadas as 

condições inicial e de contorno (MAOVANI, 1999).  

  A segunda etapa compreende a solução simultânea das equações algébricas 

para obter os resultados nodais, seja por métodos diretos ou iterativos. O pós-

processamento consiste na análise dos resultados obtidos, como, por exemplo, perfis de 

velocidade e temperatura no domínio (CHEN, 2005). 

A formulação de elementos finitos pode ser derivada de diferentes abordagens 

como: formulação direta, mínima energia potencial e resíduos ponderados. Já a 

configuração dos elementos, como forma, número e tamanho, deve ser escolhida de 

maneira a otimizar a representação geométrica do domínio, tendo como restrição o custo 

computacional (RAO, 2005).  

O apêndice 1 apresenta um exemplo com os principais procedimentos 

empregados na solução de um problema pelo método dos elementos finitos. 

O método dos elementos finitos pode ser aplicado para a formulação e solução 

de inúmeros fenômenos em mecânica dos fluidos, sendo capaz de lidar com problemas 

transientes e não lineares em domínios irregulares (ODEN & WELLFORD, 1972). 

As soluções pelo MEF de escoamentos com convecção dominante podem 

apresentar comportamento oscilatório, sendo necessário a implementação de métodos 

de estabilização. Em geral, a abordagem destes métodos considera diferentes 

ponderações às funções de interpolação, aplicações de termos adicionais na forma fraca 

e refinamento de malha. Dentre os principais esquemas de estabilização cabe citar: 

Taylor-Galerkin, SUPG (Streamline Upwind Petrov-Galerkin) e GLS (Galerkin Least 

Square) (SANTOS, 2007). 
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O método dos elementos finitos possui uma vasta aplicação no ambiente 

industrial e acadêmico. Diversos programas comerciais facilitam a implementação do 

método e justificam, em parte, a sua ampla utilização (CERVELIN, 2014). 

O Comsol Mutliphysics é um programa de elementos finitos desenvolvido para 

simulação e acoplamento de inúmeros fenômenos físicos. Os fenômenos são 

enquadrados em interfaces físicas que possuem as estruturas necessárias para a 

formulação do problema. O programa possui códigos de geração de malha e seleção do 

método de solução (solver) automatizados, sendo que, podem ser editados pelo usuário. 

O Comsol apresenta ainda comunicação com outros programas comerciais, como MS 

Excel, Matlab e AutoCad, o que torna a modelagem mais robusta (DICKINSON et al., 

2014). 

A modelagem de escoamentos com transferência de calor no Comsol foi 

realizada por inúmeros autores, destacando-se os trabalhos relacionados ao 

arrefecimento de sistemas fotovoltaicos desenvolvidos por Siyabi et al. (2017), Bayoumi 

et al. (2013), Vergura et al. (2009), Cozzini (2012), Du et al. (2017), Kiflemariam et al. 

(2014) e Xu et al. (2012), o qual aplicou o design constructal em sua metodologia. 

 

2.7 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Nesse capítulo foram apresentados os principais aspectos de uma célula 

fotovoltaica, englobando o princípio de funcionamento e a modelagem do comportamento 

elétrico. Foram discutidos os efeitos provenientes da variação de temperatura e da 

radiação incidente. Observou-se que em células de multijunção a queda de eficiência 

pelo acréscimo de temperatura é menos significativa quando comparado às células de 

silício convencionais. Entretanto, devido ao sistema de concentração a temperatura da 

célula pode ultrapassar os limites de operação, diminuindo a eficiência e tempo de vida 

do equipamento, justificando assim o desenvolvimento do sistema de arrefecimento. 

 Em seguida foi realizada uma breve discussão sobre os modelos de 

concentração da radiação solar, além de uma revisão sobre os sistemas de 

arrefecimento. Conforme discutido no capítulo 3, foi selecionado neste trabalho uma taxa 
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de concentração de 1000 vezes a radiação incidente (HCPV), com células de multijunção 

e sistema ativo de arrefecimento, composto por microcanais. 

Posteriormente foi descrito o método Design Constructal, o qual se baseia no 

princípio natural de evolução dos sistemas de fluxo para configurações com desempenho 

otimizado. Este método foi empregado no trabalho de modo a analisar a influência do 

design do sistema de arrefecimento sobre a performance global (elétrica e térmica).   

Por fim, foi apresentado o método dos elementos finitos (MEF) que consiste em 

um método numérico empregado na resolução de equações diferenciais. O Comsol 

Multiphysics, programa utilizado neste trabalho, emprega o MEF na solução das 

equações de balanço que simulam os fenômenos físicos em estudo, conforme detalhado 

no capítulo 3.  
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3 MODELO FÍSICO-MATEMÁTICO 
 

Essa seção descreve a formulação matemática empregada nesse trabalho. A 

partir da fundamentação teórica exposta anteriormente são aplicadas hipóteses 

simplificadoras nas equações que descrevem o fenômeno físico, de modo a, alcançar os 

objetivos propostos. 

  

3.1 PROBLEMA  

  

A radiação solar incidente sobre a célula fotovoltaica após o processo de 

concentração, pode ainda sofrer os fenômenos óticos de reflexão, refração e absorção. 

Nesse modelo é considerado que toda radiação incidente é absorvida pela célula, sendo 

parte da energia transformada em eletricidade e o complemento em energia térmica. 

Portanto, para uma potência incidente constante, definida pela radiação 

concentrada  (W/m²) na área da célula  (m²), uma taxa de calor  (W) resultante pode 

ser determinada em função da equação 2.13, como:  

 

Essa taxa de calor incidente acarreta no aquecimento da célula fotovoltaica. A 

eficiência elétrica da célula decai com o acréscimo de temperatura, conforme a equação 

2.18. Analisando a equação 3.1 percebe-se que a redução da eficiência gera um 

acréscimo no fluxo de calor, que caso não seja removido, implicará na redução da 

eficiência, caracterizando um problema acoplado. Dessa forma, o sistema de 

arrefecimento é concebido com o intuito de manter a eficiência e integridade da célula 

fotovoltaica. 

A energia térmica é distribuída através da célula pelo fenômeno de condução, 

sendo uma parcela transferida ao ambiente por convecção e radiação. O domínio é 

considerado isolado termicamente, desconsiderando assim a transferência de calor pela 

célula para o ambiente, conforme apresentado na figura 15 e discutido no capítulo 5. 
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Nos sistemas de arrefecimento compostos por microcanais, dois fenômenos de 

transferência de calor prevalecem, sendo: condução pelo substrato de material condutivo 

e convecção pelo fluido de trabalho, o qual escoa no interior dos canais. 

O sistema de arrefecimento proposto é composto por microcanais retangulares e 

paralelos, posicionados abaixo da célula fotovoltaica (figura 12). Considerando condições 

de simetria, o modelo é resolvido para um elemento computacional (um microcanal com 

volume proporcional da célula fotovoltaica), sendo os resultados replicados para todo o 

domínio.  

  
FIGURA 12: REPRESENTAÇÃO DA CÉLULA FOTOVOLTAICA COM O SISTEMA ARREFECEDOR. 

 

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2018).  
 

3.2 DESIGN PELO MÉTODO CONSTRUCTAL 

 

O domínio computacional que representa os microcanais a serem otimizados 

está reproduzido na figura 13, com as respectivas variáveis geométricas, onde: H é a 

altura do canal, h a altura do canal interno,  a altura superior ao canal,  a altura inferior 

ao canal, L a largura do canal, l a largura do canal interno,  a largura da parede e C o 

comprimento. 

Célula fotovoltaica 

 

Sistema arrefecedor 

Microcanais 

Elemento 
computacional 
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Os microcanais são constituídos por material de alta condutividade térmica ( ), 

como alumínio ou cobre, sendo que pelo seu interior ocorre o escoamento do fluido 

refrigerante. O volume de cada elemento do sistema arrefecedor é expresso pela 

equação 3.2. Sendo que, o número de canais é condicionado pela largura da célula 

fotovoltaica ( ) e dos canais , conforme equação 3.3. 

 
FIGURA 13: MODELO COMPUTACIONAL MICROCANAIS RETANGULARES. 

 
Fonte: O autor (2018).  

 

 

 

Partindo desta relação, o volume do sistema refrigerante pode ser expresso pelo 

volume de um canal multiplicado pelo número de canais. Com isso, pode-se estabelecer 

a restrição do volume do sistema arrefecedor em relação ao volume da célula fotovoltaica, 

conforme equação 3.4. 

 

Da mesma maneira, em relação ao volume de cada canal, determina-se a 

restrição , que representa  a relação entre o volume disponível para escoamento do 
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fluido refrigerante, em relação ao volume total do sistema de arrefecimento, conforme 

equação 3.5. 

 

Com base na figura 13, o volume de sólidos do sistema arrefecedor pode ser 

expresso pelas equações 3.6 e 3.7. 

 

 

De maneira análoga, o volume ocupado pelo fluido é determinado pelas 

equações 3.8 e 3.9. 

 

 

Os graus de liberdade são definidos com o intuito de representar as variações 

geométricas do sistema de arrefecimento, de maneira adimensional, tendo em vista as 

restrições determinadas nas equações 3.2 e 3.4.   

A razão de aspecto ( ) indica a proporção geométrica da seção transversal do 

microcanal em relação aos eixos x-z, conforme equação 3.10. De forma que, quando 

 a seção transversal tem a forma de um quadrado, e para valores diferentes de 1 

assume a forma de um retângulo. 

 

Da mesma forma, o parâmetro  determina a geometria do canal 

contemplando o volume de sólidos e fluido. Sendo definido o valor de  se estabelece 

consequentemente o volume do sistema de arrefecimento, de forma que,  se torna 

um indicativo do número de canais no sistema.  

Outros parâmetros que influenciam no design do sistema de arrefecimento, 

conforme a figura 13, são determinados pelas relações , um indicativo da espessura 
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da parede dos canais, e , que representa a disposição do canal em relação ao eixo 

z. 

Dessa forma, foram definidos quatro graus de liberdade que representam as 

variações na geometria do sistema de arrefecimento ( , , , ) e uma 

restrição relativa ao volume da célula ( .  

Pela variação dos graus de liberdade busca-se minimizar a função objetivo, a 

qual é determinada pela resistência térmica ( ) do sistema de arrefecimento. Os 

intervalos utilizados para os graus de liberdade e demais parâmetros avaliados nos 

ensaios foram descritos no plano de ensaios numéricos, seção 4.2. 

  

3.3 EQUAÇÕES DE BALANÇO 

 

Para o regime hidrodinâmico são descritas a seguir as equações de movimento 

e energia de um fluido, na forma diferencial, em três dimensões para coordenadas 

retangulares. 

As propriedades térmicas dos materiais são supostas constantes sob todo o 

domínio. O escoamento é considerado incompressível, sem mudança de fase, e com 

propriedades físicas constantes (densidade, viscosidade, condutividade térmica e calor 

específico). Os resultados são mensurados para simulações em regime permanente, de 

onde são observados os valores de temperatura, velocidade e pressão. 

A equação 3.11 é conhecida como a equação do balanço de massa, ou equação 

da continuidade, proveniente da lei da conservação da massa, a qual fornece uma 

relação entre as variações espaciais das velocidades, onde ( ,  e ) representam as 

componentes de velocidade nas respectivas coordenadas ( ,  e ) (BEJAN, 1996). 

 

Derivada da segunda lei de Newton, a equação da conservação da quantidade 

de movimento representa os fluxos e acumulação de quantidade de movimento assim 

como as forças de campo e superfície que atuam no sistema. Considerando a massa 
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específica ( ) e a viscosidade dinâmica ( ) constantes, chega-se às equações 3.12, 3.13 

e 3.14, também conhecidas como equações de Navier-Stokes (ÇENGEL, 2009). 

 

 

 

A equação do balanço de energia para um escoamento tridimensional, em 

coordenadas cartesianas, com propriedades constantes ( ), é apresentada na equação 

3.15. Esta equação é obtida pela primeira lei da termodinâmica, onde  representa a 

condutibilidade térmica,  o calor específico a pressão constante, sendo 

desconsiderado a geração interna de calor e a função dissipação viscosa (BEJAN, 1996). 

 

O calor transferido por condução no substrato sólido em regime permanente, é 

expresso pela equação 3.16, também conhecida como equação de Poisson (ÇENGEL, 

2009). 

 

Conforme Xu et al. (2015) o balanço energético para o sistema e a eficiência 

global para componentes HCPV podem ser obtidos pelas equações 3.17 e 3.18. Onde 

) representam as perdas de energia pelo sistema ótico e térmico,  

representam a porção de energia convertida pela célula e pelo sistema térmico 

respectivamente e  a energia incidente.   
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A eficiência térmica  do sistema pode ser avaliada pela potência absorvida 

em relação à potência incidente, onde  e  representam a temperatura de entrada e 

saída do fluido refrigerante e  a vazão mássica (XIE et al., 2011): 

 

 As perdas de energia para o ambiente pelo sistema térmico são descritas pelos 

fenômenos de radiação e convecção natural, expressos pelas equações 3.20 e 3.21 

respectivamente (BAYOUMI et al., 2013). 

 

 

Onde  representa a emissividade da superfície da célula,  a constante de 

Stefan-Boltzmann,  área superficial,  o coeficiente de convecção natural,   e  a 

temperatura da célula e do ambiente respectivamente. Conforme discutido no capítulo 5, 

as perdas de energia pelo sistema ótico e térmico foram desprezadas durante os ensaios, 

sendo as condições de contorno definidas na seção 3.4.1. 

 

3.4 HIPÓTESES E PREMISSAS 
 

A célula fotovoltaica simulada neste trabalho consiste de uma célula de tripla 

junção composta por GaInP/GaInAs/Ge, selecionada em razão de sua eficiência e 

aplicação em sistemas de concentração solar (URIBE, 2015). 

Os parâmetros da célula utilizados são baseados no modelo comercial 3C42 da 

AZURSPACE®, conforme catálogo apresentado nos anexos 1, 2 e 3. A célula apresenta 

uma área ativa de 30,25 mm² (5,5 mm de largura e comprimento) e espessura 

aproximada de 200 μm. 
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Com base no catálogo e no trabalho de Siyabi et al. (2017), o elemento 

computacional foi determinado pelas três camadas que compõe a célula fotovoltaica, uma 

camada de solda e o sistema de arrefecimento. A figura 14 representa os domínios do 

elemento computacional, os quais são descritos na tabela 4. 

 
FIGURA 14: ELEMENTO COMPUTACIONAL DETALHADO. 

  

Fonte: O autor (2018). 

 

Conforme Siyabi et al. (2017), a espessura da primeira camada da célula (VI) é 

de 0,066 mm e das demais (V e IV) igual a 0,067 mm. O material de solda ( ) 

(III) apresenta uma espessura de 0,125 mm. As propriedades termofísicas dos materiais 

são constantes em todos os experimentos, sendo descritas na tabela 4.  

O fluido de trabalho é definido como água, sendo o substrato sólido do sistema 

de arrefecimento constituído de alumínio. As dimensões dos microcanais variam 

conforme as restrições impostas na seção 3.2 e nas simulações propostas no plano 

experimental, definido no capítulo 4.   
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V

IV

III

II

I
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Tabela 4: Propriedades termofísicas dos materiais. 

Domínio Material  (kg/m³)  (J/kg.K)  (W/m.K)  (Pa.s) 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Água 

Alumínio 

Solda 

Ge 

GaInAs 

GaInP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Em relação aos parâmetros elétricos da célula fotovoltaica, estes são definidos 

conforme os anexos 1 e 2, sendo representados na tabela 5. Onde  indica a variação 

da eficiência em relação à temperatura. 
 

Tabela 5: Parâmetros elétricos da célula fotovoltaica. 

       

      

 

Ao aplicar o coeficiente de variação da eficiência (-0,048 %/K) na equação 2.18, 

obtém-se o valor aproximado de  igual a 0,00117 (1/K), sendo este empregado em 

todas as simulações.  

De forma a discutir este coeficiente, a equação desenvolvida por Renno e Petito 

(2013) é aplicada às condições deste trabalho. Conforme a equação 2.19, para uma taxa 

de concentração de 1000 vezes a radiação incidente, o coeficiente resulta em 

. Aplicando então esse valor na equação 2.18 obtém-se o valor de  igual 

a  ( ). Sendo este, próximo ao valor utilizado neste trabalho. 
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3.4.1 Condições de contorno 
 

O escoamento é condicionado em regime laminar e permanente, desprezando 

as perdas de carga na entrada e saída dos microcanais, com condição de não 

deslizamento nas paredes. O sentido do fluxo mássico é indicado por  (entrada) e  

(saída). 

Em relação ao escoamento, os parâmetros de entrada são definidos pela 

diferença de pressão entre a entrada e saída do microcanal, sendo os valores delimitados 

conforme o plano de ensaios numéricos, seção 4.2. 

A potência de bombeamento requerida no sistema de arrefecimento é 

determinada em função da diferença de pressão ( ), vazão (  e eficiência da bomba 

( , definida em 90%, conforme a equação 3.11 (KRIBUS et al., 2006). 

 

O domínio é considerado com a temperatura inicial de 298,15 K, sendo essa a 

temperatura de entrada do fluido arrefecedor ( ), a qual se mantém constante durante 

os ensaios. Na entrada dos microcanais a entalpia do fluido ( ) é determinada como 

condição de contorno. 

A taxa de calor incidente  (W/m²) sobre a célula fotovoltaica é considerada 

constante, sendo o sistema arrefecedor modelado para a pior condição ambiental, ou 

seja, sem interferências de condicionantes atmosféricos como precipitação, cobertura de 

nuvens ou vento. 

A potência incidente sobre a placa é definida constante durante todos os ensaios 

W/m², o equivalente à concentração de 1000 vezes a radiação solar padrão de 

1000 W/m². Desse valor, a parcela que é transformada em energia elétrica é relacionada 

pela equação 3.1. Portanto, a taxa de calor sobre o modelo varia com a temperatura da 

célula, sendo o valor atualizado pelo programa a cada iteração. 

As demais faces são isoladas termicamente ( ), de forma que, em regime 

permanente todo calor absorvido pela célula é transferido para o fluido refrigerante. A 

temperatura de saída do fluido arrefecedor ( ) é mensurada pela equação 2.27. 
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Nas laterais do elemento em relação ao eixo x, é considerada a condição de 

simetria, indicando a replicação dos resultados do elemento para todo o sistema, não 

havendo fluxo de calor nessas superfícies. 

Na figura 15 estão expressas as condições de contorno para o elemento 

computacional, onde as faces hachuradas indicam o isolamento térmico, as flechas 

indicam os sentidos do fluxo térmico e mássico, além da condição de simetria nas laterais 

do elemento. 

 
FIGURA 15: CONDIÇÕES DE CONTORNO NO MODELO COMPUTACIONAL. 

 

 

Fonte: O autor (2018).  

 

3.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Nesse capítulo foi apresentado o modelo matemático que representa os 

fenômenos físicos envolvidos no arrefecimento de uma célula fotovoltaica sob 

concentração da radiação solar. 

Inicialmente foi descrito o problema, sendo definido que toda energia incidente 

sobre a célula é transformada em energia elétrica e o complemento em energia térmica. 

A eficiência de conversão em energia elétrica é função da temperatura da célula, de forma 
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que a redução de eficiência aumenta a taxa de calor incidente, configurando assim um 

problema acoplado. 

Em seguida foram descritos os parâmetros geométricos do sistema de 

arrefecimento, os quais compõe os graus de liberdade e restrições do modelo, sendo os 

intervalos definidos no capítulo 4. 

A formulação matemática do problema é desenvolvida em seguida, 

contemplando as equações de conservação de energia, massa e quantidade de 

movimento. O balanço energético em sistemas HCPV é descrito, sendo desprezadas as 

perdas para o ambiente pelos componentes ótico e térmico. 

Complementando a formulação matemática são apresentadas as hipóteses e 

premissas adotadas no trabalho, sendo definido a célula fotovoltaica simulada, as 

propriedades termofísicas e geométricas dos materiais e as condições de contorno. 
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4 MODELO NUMÉRICO 
 

O modelo numérico proposto neste capítulo visa resolver as equações do modelo 

físico-matemático exposto no capítulo 3. As equações são resolvidas numericamente 

através do Método de Elementos Finitos, implementado no programa Comsol 

Multiphysics. São detalhadas a seguir as configurações propostas no programa, assim 

como, o planejamento experimental, a metodologia para análise de convergência de 

malha e validação do modelo. 

 

4.1 CONFIGURAÇÕES DO MODELO 

 

O programa comercial Comsol Multiphysicis fornece um ambiente integrado para 

a simulação de fenômenos físicos e otimização de designs. Além da conexão com outros 

programas, através do Comsol é possível definir todas as configurações do modelo, 

incluindo a geometria, as propriedades dos materiais, a malha, as condições de contorno, 

o método de solução e visualização dos resultados (COMSOL, 2016). 

O programa apresenta uma biblioteca pré-estabelecida de materiais, constantes, 

variáveis e funções, sendo possível ao usuário definir novas configurações. Cada 

interface física apresenta as equações de governo, as quais, são formuladas com base 

nas condições impostas no modelo. 

 

4.1.1 Método dos elementos finitos 

 

Conforme apresentado no capítulo 2, a aplicação do método dos elementos 

finitos na resolução de problemas convectivo dominantes está condicionada ao emprego 

de técnicas de estabilização numérica. No Comsol dois métodos de estabilização foram 

utilizados: Streamline Upwind Petrov-Galerkin (SUPG) e Crosswind Diffusion.  

O método SUPG é reconhecido pela sua capacidade de reduzir as oscilações 

numéricas em problemas convectivos, entretanto, ainda pode apresentar oscilações no 

sentido ortogonal ao fluxo, justificando assim, o emprego conjunto de métodos de difusão 

transversal (crosswind) (BAUSE & SCHWEGLER, 2013).  
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A ideia básica do método SUPG está em inserir um termo de difusão artificial que 

age na direção das linhas de corrente, alterando as funções de peso, resultando em uma 

formulação consistente de resíduos ponderados (HUGHES & BROOKS, 1982). Da 

mesma forma, métodos crosswind adicionam difusão no sentido perpendicular ao 

escoamento, reduzindo consideravelmente as oscilações numéricas (BARRENECHA et 

al., 2013).  

As funções de forma empregadas na formulação do MEF pelo comsol são 

compostas por polinômios de Lagrange, sendo a ordem designada, para cada variável, 

pelo usuário (COMSOL, 2017). Neste trabalho foram mantidas as definições pré-

estabelecidas pelo programa, sendo função de forma quadrática para a temperatura e 

linear para pressão e velocidade. 

O número de nós em cada elemento depende da ordem de discretização 

selecionada. A figura 16 ilustra um elemento hexaédrico de segunda e terceira ordem, 

contendo 27 e 64 nós respectivamente. 

   
FIGURA 16: ELEMENTO HEXAÉDRICO DE SEGUNDA E TERCEIRA ORDEM. 

 
Fonte: Adaptado de Comsol (2017). 

 

As equações são então resolvidas através do método, iterativo ou direto, pré-

definido pelo programa em função da física e características do modelo. As configurações 

podem ser alteradas pelo usuário, sendo definido neste trabalho o método direto 

PARDISO com critério de convergência inferior a . 
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4.1.2 Malha 

 

A acurácia dos resultados obtidos pelo método dos elementos finitos está 

intimamente relacionada com a aplicação de uma malha apropriada. Dessa forma, foram 

desenvolvidas técnicas de geração de malha que otimizam as simulações, tendo em vista 

o custo computacional. 

Segundo Wah (2009), essas técnicas podem ser classificadas em dois grupos: 

malhas mapeadas e de forma livre. Pelo primeiro grupo obtém-se uma malha estruturada, 

indicada para geometrias regulares, a qual, apresenta elevada acurácia em relação ao 

número de elementos. No segundo grupo, em geral, determina-se o tamanho máximo e 

mínimo dos elementos, sendo gerada uma malha com maior número de elementos e que 

se adapta a geometrias irregulares. 

De modo geral, as malhas estruturadas apresentam vantagens em relação ao 

método de solução, mas não podem ser aplicadas para a discretização de geometrias 

complexas. Dessa forma, a técnica de geração de malha depende da natureza do 

problema e deve ser avaliada em cada caso (MALISKA, 2004). 

As duas técnicas foram comparadas nesse trabalho, sendo avaliado o tempo de 

processamento e o atendimento ao critério de independência. A independência de malha 

foi estimada a partir de refinamentos sucessivos obtidos com o acréscimo do número de 

elementos. O critério de parada adotado nesse trabalho foi definido como: 

, onde . 

Dessa forma, com o refinamento da malha busca-se atingir o critério de parada, 

onde  representa a temperatura média de saída do fluído (eq. 2.27) obtida com a 

malha atual e  a temperatura com a malha anterior. 

As simulações foram geradas no programa comercial Comsol Multiphysics 5.3a, 

em computador com processador Intel Core i3 de 2.2 GHz com 4 GB de memória RAM. 

No Comsol a malha estruturada é gerada pela definição do número de elementos 

quadrilaterais nas arestas da geometria. Em três dimensões esta configuração é então 

replicada para o domínio (swept), formando elementos hexaédricos. Ainda é possível 

inserir elementos de contorno ou transformar os quadriláteros em triângulos, gerando 

elementos prismáticos. 
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Por sua vez, a malha não estruturada pode ser formada por elementos 

triangulares e quadrilaterais, cabendo ao usuário definir o tamanho máximo, mínimo e o 

número de repetições ao longo do domínio. O programa ainda apresenta a opção de 

malhas tetraédricas com configurações pré-estabelecidas em função da física do 

problema, assim como níveis de refinamento, de extremamente grosseiro a 

extremamente fino. 

Para a seleção da malha, foram realizadas simulações para um elemento 

computacional, conforme definido no capítulo 3, composto inicialmente pelos parâmetros: 

, , ,  e . A tabela 6 apresenta as 

dimensões do elemento computacional para a configuração proposta. 

 
Tabela 6: Dimensões do elemento computacional. 

Parâmetro         

Dimensão 
(mm) 0,1 0,325 5,5 0,0426 0,1910 0,0287 0,0574 0,0766 

Número de 
elementos 11 31 8 5 12 3 5 5 

 

A malha estruturada foi definida com elementos quadriláteros. Buscando uma 

distribuição homogênea no domínio, foi determinado por inspeção visual o número de 

elementos em relação aos parâmetros geométricos, conforme a tabela 6, sendo 3 

elementos para cada camada da célula e 5 elementos para a solda. Foram inseridas 

ainda três camadas de contorno na região de transição entre o fluido e o sólido, de modo 

a, refinar a malha e assim melhorar a representação da condição de contorno de não 

deslizamento na parede do canal.  

A malha não estruturada foi gerada pelo código pré-definido do Comsol que 

adapta elementos tetraédricos, com número e ordenação dos elementos, em função da 

física do problema.  

A figura 17 apresenta a seção transversal e a vista em perspectiva do domínio 

discretizado para as duas formulações propostas. Os níveis de refinamento foram 

definidos pelo acréscimo de elementos na varredura (swept) para a malha estruturada 
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(a), e variação dos níveis de refinamento estabelecidos no Comsol para a malha não 

estruturada (b). 

   
FIGURA 17: LEIAUTES DE MALHA. 

 

Legenda: Vista frontal e em perspectiva das malhas, a) estruturada e b) não estruturada.  

Fonte: O autor (2018). 

 

Os aspectos físicos deste experimento foram determinados com base no capítulo 

3. Em relação ao escoamento é definido a diferença de pressão entre a entrada e saída 

do microcanal igual a 20 kPa. 

As tabelas 7 e 8 apresentam os resultados da simulação para as malhas 

propostas. O erro no balanço de energia foi estimado pela diferença de energia que sai 

pelo fluido refrigerante ( ), dado que as demais faces estão isoladas, em relação a 

energia que entra no sistema ( ), pela fórmula: . Onde os fluxos 

são contabilizados por integrais de superfície. 

  



   68 
 

Tabela 7: Simulações com a malha estruturada. 

Elementos de 
varredura 

 Número de 
elementos  

Tempo de 
solução (s) 

Erro balanço de 
energia 

Temperatura 
média (K) ε 

3 1494 39 0,14% 315,3240 - 
5 2490 57 0,05% 315,2983 8,13E-05 
8 3984 122 0,02% 315,2888 3,03E-05 

11 5478 194 0,01% 315,2885 9,10E-07 
 

Tabela 8: Simulações com a malha não estruturada. 

Nível de 
refinamento 

 Número de 
elementos  

Tempo de 
solução (s) 

Erro balanço de 
energia 

Temperatura 
média (K) ε 

Extremo grosseiro 18848 141 0,98% 315,5866 - 
 Muito Grosseiro 31061 219 0,66% 315,3600 7,18E-04 

Grosseiro 67597 650 0,24% 315,2840 2,41E-04 
Normal 152479 1145 4,19% 316,4737 3,77E-03 

 

Comparando as simulações observa-se que a malha estruturada apresentou as 

menores variações em relação ao balanço de energia. Além disso, ao refinar a malha o 

erro e ε tendem a zero. Portanto, essa malha alcançou o critério de independência e 

apresentou consistência. 

A malha não estruturada, por sua vez, apresentou um número maior de 

elementos, além de tempo superior de processamento. O critério de independência não 

foi alcançado pelas simulações e o refinamento excessivo fez com o que a solução não 

convergisse, como visto pelo erro no balanço de energia. 

Dessa forma, a malha estruturada com 5 elementos de varredura foi utilizada 

neste trabalho, por apresentar baixo custo computacional e os melhores resultados em 

relação à conservação de energia e atendimento ao critério de independência. 

 

4.1.3 Validação 

 

Com o intuito de validar o modelo proposto, foram reproduzidas as condições do 

experimento de Tuckerman e Pease (1981), no qual avaliaram a resistência térmica do 
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sistema de arrefecimento, composto por microcanais, em diferentes condições de 

operação. 

O sistema proposto, foi desenvolvido em placas de sicílio com área superficial de 

1cm x 1cm e espessura de 400 μm. Os microcanais foram gravados verticalmente, 

apresentando em média 50 μm de largura ( ), sendo esta a espessura da parede ( ), 

com profundidade média ( ) de 300 μm. 

Uma placa de material isolante térmico, com espessura de 0,1 mm, foi utilizada 

para vedar a superfície dos microcanais. Água foi selecionada como o fluido de trabalho, 

sendo a temperatura de entrada igual a 23ºC.  

 Um resistor fixado na superfície inferior do sistema forneceu o fluxo de calor 

prescrito nos ensaios. Os autores realizaram experimentos, variando a geometria dos 

canais, o fluxo de calor incidente ( ) e a diferença de pressão no escoamento. Avaliaram 

então a resistência térmica do sistema ( ), conforme a equação 2.28, sendo 

apresentado na tabela 9 os resultados dos ensaios, os quais, foram utilizados para 

validação deste trabalho. 

  
Tabela 9: Parâmetros e resultados do experimento de Tuckerman e Pease (1981). 

      

1 

2 

3   

 

A figura 18 descreve a seção transversal dos microcanais propostos pelos 

autores, utilizando o terceiro ensaio como exemplo, apresentando os domínios e 

respectivas dimensões e as condições de contorno. Na tabela 10 constam as 

propriedades termofísicas dos materiais empregados no experimento. 
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FIGURA 18: DESCRIÇÃO DOS MICROCANAIS. 

 

Legenda: Dimensões do microcanal em μm e condições de contorno. 

Fonte: O autor (2018). 

 

Tabela 10: Propriedades termofísicas dos materiais empregados no experimento de Tuckerman 
e Pease (1981). 

Domínio Material  (kg/m³)  (J/kg.K)  (W/m.K)  (Pa.s) 

I 

II 

III 

Água 

Silício 

Isolante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

Portanto, de forma a validar o modelo proposto neste trabalho, será replicado o 

experimento de Tuckerman e Pease, selecionado com o intuito de comparar os 

resultados com as simulações também realizadas por Kim e Kim (1999), Toh et al. (2002), 

Bello-Ochende et al. (2007), Lim et al. (2010) e Reis (2018). 

 



   71 
 

4.2 PLANO DE ENSAIOS NUMÉRICOS 

 

Definido o modelo matemático e numérico, através do planejamento experimental 

são organizadas as simulações, com o intuito de identificar e comparar o desempenho 

do sistema em relação aos graus de liberdade. 

 Todos os parâmetros físicos e condições de contorno são mantidos constante 

durantes os ensaios, com exceção à diferença de pressão (ΔP) imposta ao escoamento. 

Além deste, foram selecionados quatro graus de liberdade em relação à geometria: 

, ,  e  . 

A tabela 11 apresenta os intervalos definidos inicialmente para variação dos 

graus de liberdade. Além destes os outros valores foram utilizados quando necessário, 

para avaliar a tendência dos resultados. 

 

Tabela 11: Intervalos de variação dos graus de liberdade. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização das simulações seguiu a formulação indicada por Dos Santos et 

al. (2017). Inicialmente apenas um grau de liberdade é analisado em relação à função 

objetivo. Em seguida, outro grau é variado observando sua influência sobre o primeiro e 

a performance do sistema. E assim sucessivamente, até que todos os parâmetros sejam 

avaliados. Dessa forma, os ensaios numéricos são orientados pela influência dos graus 

de liberdade sobre a função objetivo.  

Com a definição de , a altura ( ) do sistema arrefecedor é obtida para todas 

as simulações, sendo igual a 0,325 mm, conforme equação 3.4. Então, em seguida é 

selecionado um dos valores de . Por meio de uma planilha eletrônica, desenvolvida no 
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programa MS Excel®, as dimensões do microcanal são geradas (  e , a partir 

de um comando denominado atingir meta. Esse comando altera a geometria, respeitando 

os graus de liberdade selecionados, de modo que, o valor de  calculado seja igual ao 

estipulado para aquele modelo. 

Com isso, para cada design analisado, são mensurados os parâmetros de 

desempenho, conforme o domínio, prescritos na tabela 12.  

 
Tabela 12: Parâmetros de desempenho analisados conforme o domínio. 

Célula fotovoltaica Fluido refrigerante 

Temperatura máxima (K) 

Temperatura mínima (K) 

Temperatura média (K) 

Eficiência elétrica ( ) 

Fluxo energético incidente (W)  

Temperatura de saída:  (K) 

Vazão mássica (kg/s) 

Fluxo energético na saída do microcanal (W) 

Pressão e velocidade na entrada e saída do 

microcanal (Pa) 

 

A figura 19 apresenta um diagrama simplificado da organização das simulações, 

em relação aos parâmetros geométricos, com uma ampliação para  igual a 0,75. 

Sendo  fixo, são utilizados três valores para , que sucedem três intervalos para 

 e , que se combinam em quatro variações de . Dessa forma, para cada 

valor de ΔP se tornam necessárias 108 simulações, para avaliar a influência dos 

parâmetros geométricos na busca pela minimização da resistência térmica e otimização 

da distribuição de temperatura na célula fotovoltaica. 
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FIGURA 19: DIAGRAMA DE SIMULAÇÕES. 

 

Fonte: O autor (2018). 
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4.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Nesse capítulo foram detalhadas as configurações do modelo numérico 

empregado como método de solução para o modelo matemático exposto no capítulo 3. 

O método dos elementos finitos foi implementado no programa Comsol 

Multiphysics, sendo utilizado dois métodos de estabilização numérica: Streamline Upwind 

Petrov-Galerkin (SUPG) e Crosswind Diffusion. 

As funções de forma foram definidas como polinômios de Lagrange de segunda 

ordem para a temperatura e primeira ordem para pressão e velocidade. Na solução das 

equações utilizou-se o método direto Pardiso com critério de convergência inferior a . 

No estudo de malha comparou-se o desempenho de duas formulações: malhas 

estruturadas e livres. Como critério de desempenho foi avaliado o tempo de 

processamento, o erro no balanço de energia e variação da temperatura média. A 

primeira formulação apresentou os melhores resultados sendo implementada nesse 

trabalho. 

A validação do modelo foi proposta pela reprodução do experimento de 

Tuckerman e Pease (1981), onde avaliaram a resistência térmica de um sistema de 

arrefecimento de microcanais em variadas condições de operação. 

As simulações foram organizadas de modo a identificar a influência dos graus de 

liberdade sobre a função objetivo. Os parâmetros são avaliados em sequência, de onde 

observa-se a sua influência sobre os demais e a performance do sistema. Foram 

definidos inicialmente três valores para os graus de liberdade ΔP, ,  e  e 

quatro valores para . 
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5 RESULTADOS 
 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados desse trabalho. O 

experimento de Tuckerman e Pease (1981) é reproduzido em ambiente computacional 

provando a validade do modelo desenvolvido no Comsol. A qualidade da malha é 

averiguada, em relação ao teste de convergência, para condições diferentes de 

operação. Por fim, são analisados os resultados do modelo numérico gerados conforme 

o plano experimental. 

 

5.1 TESTE DE CONVERGÊNCIA 

 

Com o intuito de avaliar a aplicabilidade da malha nesse estudo, foram realizadas 

simulações considerando variações da largura ( ) do canal, e portanto, o número de 

canais no sistema arrefecedor (eq. 3.3). 

Mantendo os demais aspectos geométricos constantes, a tabela 13 apresenta os 

resultados para variações da largura entre 0,10 e 0,55 mm. Observa-se que energia e 

massa são conservados pelo modelo com erros relativos na ordem de  e , 

respectivamente.  

 
Tabela 13: Validação da malha para variações da largura do canal. 

L (mm) Número de 
canais 

Erro balanço de 
energia 

Erro balanço de 
massa 

Tempo de 
solução (s) 

0,1000 55 1,56E-04 2,42E-09 35 

0,1375 40 1,89E-04 7,42E-09 72 

0,2750 20 6,13E-04 4,12E-08 61 

0,5500 10 4,33E-04 9,09E-07 59 
 

A figura 20 apresenta o gráfico de convergência gerado pelo Comsol para as 

variáveis do problema, sendo o critério de erro atingido quando inferior a . Onde u 

representa velocidade, p pressão e T2 temperatura.  
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ERRO 

FIGURA 20: CONVERGÊNCIA DO MÉTODO DE SOLUÇÃO. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 
De modo a representar o erro encontrado em todas as simulações realizadas 

nesse trabalho, em relação ao balanço de massa e energia, foi gerado um histograma 

apresentando a distribuição do erro, conforme a figura 21. 

 
FIGURA 21: HISTOGRAMA DE ERRO DAS SIMULAÇÕES. 

 
 

 
Fonte: O autor (2018). 
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O erro médio entre as simulações ficou na ordem de , sendo o maior valor 

igual a  e o menor igual a . Portanto, considera-se a 

convergência do modelo satisfatória para todas as simulações. 

 

5.2 VALIDAÇÃO DO MODELO 

 

Conforme apresentado no capítulo 4, as configurações do experimento de 

Tuckerman e Pease (1981) são reproduzidos no Comsol, com o intuito de validar as 

soluções obtidas pelo programa. 

Considerando a condição de simetria, o modelo foi resolvido para um elemento 

computacional, com as condições de contorno e dimensões expressos na figura 18. Foi 

utilizada a mesma configuração de malha discutida para este trabalho, sendo definidos 

três elementos na aresta do material isolante, conforme a figura 22. 

 
FIGURA 22: MALHA DO MODELO DE VALIDAÇÃO. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Com a solução do modelo no Comsol, a temperatura máxima encontrada no 

sistema foi igual a 368,69 K, próximo ao resultado obtido por Reis (2018) de 373 K, o qual 

desenvolveu sua simulação pelo método de volumes finitos. 
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Conforme apresentado na tabela 14, observa-se que o resultado obtido por este 

modelo é muito próximo ao obtido no experimento original (T & P), com um erro relativo 

de 1,5%, 4,2% e 2%, respectivos aos ensaios I, II e III. Na tabela também são 

apresentados os resultados numéricos obtidos por [A] Kim e Kim (1999), [B] Toh et al. 

(2002), [C] Bello-Ochende et al. (2007), [D] Lim et al. (2010) e [E] Reis (2018). 

 
Tabela 14: Comparação dos resultados de resistência térmica (ºC/W) deste trabalho em relação 
aos obtidos por Tuckerman e Pease (1981), [A] Kim e Kim (1999), [B] Toh et al. (2002), [C] Bello-
Ochende et al. (2007), [D] Lim et al. (2010) e [E] Reis (2018) 

Ensaio T & P O autor A B C D E 

 I  0.110 0.112 0.097 0.157 0.154 - - 

 II  0.113 0.118 0.101 0.128 0.126 - - 

 III  0.090 0.092 0.079 0.105 0.103 0.091 0.097 

 

Portanto, sendo o maior erro relativo inferior a 5% e considerando as incertezas 

inerentes ao experimento de Tuckerman e Pease, o modelo proposto neste trabalho se 

mostra válido na representação dos fenômenos físicos presentes nos sistemas de 

arrefecimento por microcanais.  

 

5.3 DISCUSSÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS 

 

A seguir serão discutidas algumas das premissas adotadas na formulação 

matemática do problema, em específico as perdas de energia por radiação e convecção 

natural pelo sistema de arrefecimento, e as propriedades do escoamento nos 

microcanais. 

 

5.3.1 Perdas de energia pelo sistema térmico 

 

Com intuito de verificar se os fenômenos de transferência de calor por radiação 

e convecção natural podem ser desprezados no modelo, estes valores foram estimados 

e comparados com a potência absorvida pelo fluido refrigerante. 
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Para a aplicação das equações 3.20 e 3.21 foi considerado 

, ,  para a célula fotovoltaica e  

para o alumínio,  e a temperatura ambiente igual a 25ºC (MURTY & 

RAJANISH, 2016; JU et al., 2012). 

Como exemplo, foi o estimado o fluxo por radiação e convecção natural para o 

design, contido no plano experimental, em que , , , 

 e . 

A tabela 15 apresenta o resultado dos ensaios comparando a influência do 

transporte de calor por radiação e convecção natural no modelo, em relação à 

temperatura da célula, a temperatura de mistura do fluido arrefecedor, a eficiência da 

célula fotovoltaica e a taxa de calor absorvida pelo fluido. 

 
Tabela 15: Perdas de energia pelo sistema térmico. 

  T célula (K) T fluido (K)  Q fluido (W) 
 Considerando  e  318,32 317,82 0.3945 18.3098 
 Desprezando  e  318,33 317,83 0.3945 18.3145 
 Diferença  4,966x  5,12x  -2,34x  4,77x  

 

Conforme esperado, a transferência de calor por radiação e convecção natural 

apresentaram pouca influência sobre a performance do sistema, com variações na ordem 

de  e  em relação à potência térmica e elétrica, respectivamente.  Dessa forma, 

esses fenômenos foram desconsiderados durante as simulações. 

 

5.3.2 Propriedades do escoamento 

 

Para validar a hipótese do contínuo foi calculado o número de Knudsen em 

relação às características do escoamento desse trabalho. Onde o menor diâmetro 

hidráulico encontrado entre as simulações ( ) representa o comprimento 

característico e o espaçamento reticular da água ( ) é caracterizado pelo caminho 

livre médio (SOUZA, 2016). 
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Substituindo os valores na equação 2.20 o número de Knudsen encontrado é 

inferior a , de forma que, ao avaliar a tabela 3 assegura-se a validade da hipótese 

do contínuo (CHEN & PFENDER, 1983). 

Para o mesmo design definido na seção 5.3.1, foi avaliado a influência do 

comprimento de entrada fluidodinâmico, conforme a equação 2.32. Nessa configuração 

o diâmetro hidráulico do canal é igual a  e  .  

Os resultados estão apresentados na tabela 16, onde  indica a velocidade 

média do escoamento e  a vazão mássica. Percebe-se que a variação entre os dois 

ensaios é pequena, sendo, portanto, desconsiderado o comprimento de entrada 

fluidodinâmico nas simulações. 

 
Tabela 16: Influência do comprimento de entrada fluidodinâmico.  

   (m/s)  (kg/s) T célula (K) T fluido (K)  
 Considerando  0,4961 5,54x  318,3811 317,9111 0,3944 
 Desprezando  0,4983 5,56x  318,3282 317,8286 0,3945 
 Diferença  2,06x  2,30x  -5,29x  -8,25x  2,50x  

 

A figura 23 apresenta os valores do número de Reynolds para variações de  e 

, sendo definido ,  e . Pela redução da razão de 

aspecto ( ) observa-se que tanto o diâmetro hidráulico quanto a velocidade média do 

escoamento aumentam, tornando o número de Reynolds maior. 
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FIGURA 23: COMPARAÇÃO NÚMERO DE REYNOLDS EM RELAÇÃO À VARIAÇÃO DE PRESSÃO E A 
RAZÃO DE ASPECTO . 

 

Fonte: O autor (2018). 
 

Em relação aos demais experimentos, o número de Reynolds foi agrupado por 

 e , sendo avaliado a média e o desvio padrão dos dados, conforme apresentado na 

tabela 17. Dentre todos os experimentos apenas quatro valores ficaram acima de , 

sendo o máximo igual a . Com isso, observa-se que o escoamento 

ocorreu em regime laminar na maioria das simulações. 

 

Tabela 17: Variação do número de Reynolds em relação a  e .  

 (kPa)  Média Desvio padrão 

20 0.25 216.82 188.18 
0.50 694.53 760.77 

10 
0.25 124.60 80.82 
0.50 450.74 406.02 
0.75 1022.58 997.94 

5 
0.25 53.99 43.13 
0.50 233.32 211.73 
0.75 497.20 491.65 
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A figura 24 apresenta o perfil de velocidade do escoamento no microcanal, sendo 

a escala em metros por segundo (m/s) indicada na barra ao lado da figura. Observa-se 

que na parede a velocidade é nula respeitando a condição de contorno de não 

deslizamento, conforme definido na seção 3.2.1. 

 
FIGURA 24: PERFIL DE VELOCIDADE DO ESCOAMENTO NO MICROCANAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

5.4 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 
 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados das simulações, tendo 

em vista o desempenho do sistema pela variação dos graus de liberdade, conforme os 

objetivos do trabalho e delimitação do plano de ensaios numéricos.  

O sistema de arrefecimento é modelado com o intuito de manter a temperatura 

média da célula fotovoltaica em até 100ºC, conforme recomendado por Theristis e 

O’Donovan (2015). 

Com isso, a maior variação de temperatura esperada é de 75ºC, o que representa 

uma redução máxima de 3,6% na eficiência da célula fotovoltaica ( ), dado 

que  . 

[m/s] 
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Para os menores valores de  e ΔP, determinados no plano experimental, é 

possível observar na figura 25 que a eficiência da célula atinge valores inferiores a 36,8% 

conforme a razão de aspecto ( ) se distância de 3,5. Com isso, percebe-se que nem 

todas as configurações geométricas obedecem à restrição de eficiência imposta. 

 

FIGURA 25: VARIAÇÃO DA EFICIÊNCIA EM RELAÇÃO À VARIAÇÃO DE PRESSÃO, SENDO 
,  e . 

 

Fonte: O autor (2018). 
 

Como  é constante devido à definição de  (eq. 3.4) o acréscimo de  indica 

a redução de  e portanto, a elevação do número de canais (eq. 3.3). Nesse sentido há 

uma redução da seção transversal dos microcanais e consequentemente do diâmetro 

hidráulico, resultando em um acréscimo da perda de carga (MAHDEREKAL & BOEHM, 

2004). 

 Portanto, a largura e o número de canais representam um fator determinante no 

design do sistema de arrefecimento por microcanais, sendo mais evidente com a redução 

da pressão no escoamento. 
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A queda na eficiência é reflexo da elevação de temperatura na célula. Além disso, 

o arrefecimento insuficiente acarreta em uma distribuição de temperatura menos 

uniforme sobre a célula. 

 Conforme observado na figura 26 para  a diferença entre a 

temperatura máxima e mínima da célula (ΔT) atinge 60 K e 30 K, quando P é igual a 5 

e 10 kPa, respectivamente. Essa variação de temperatura é significativa, dado que a 

célula possui uma área superficial de 30,25 mm², o que além de afetar as características 

elétricas acarreta em um desgaste prematuro das células fotovoltaicas (REIS et al., 2015) 

 

FIGURA 26: VARIAÇÃO DE TEMPERATURA EM RELAÇÃO À VARIAÇÃO DE PRESSÃO, SENDO 
,  e . 

 
Fonte: O autor (2018). 

 
De modo a representar esse efeito, a figura 27 ilustra a distribuição de 

temperatura no domínio computacional para a diferença de pressão no canal de 20 kPa, 

e os parâmetros geométricos: , ,  e . 
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FIGURA 27: DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA NO DOMÍNIO PARA , , 
,  E . 

 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Considerando a diferença de pressão no escoamento de 10 kPa é possível 

observar, conforme figura 28, que para valores de  a partir de 0,50 o sistema de 

arrefecimento atinge o critério de eficiência definido. Além disso, as variações entre 

 e  se mostram pouco significativas, com  máximo de 0,3%, conforme 

observado na figura 29. 

Apesar da baixa variação de eficiência entre os valores de  , observa-se que as 

curvas apresentam um tendência de máximo em relação a . Além disso, essa região 

de máximo se mostra dependente do valor de , e como visto posteriormente, é uma 

função dos demais graus de liberdade propostos. 
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FIGURA 28: VARIAÇÃO DA EFICIÊNCIA  EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DE LÍQUIDO NO SISTEMA 
ARREFECEDOR, SENDO ,  E . 

 

Fonte: O autor (2018). 
 

FIGURA 29: VARIAÇÃO DA EFICIÊNCIA PARA  E , SENDO , 
 E . 

 
Fonte: O autor (2018). 
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A partir destes gráficos pode-se concluir que  e ΔP são fatores determinantes 

sobre o desempenho do sistema global. De forma que, o acréscimo desses implica 

diretamente em aumento de eficiência, até atingir um ponto de saturação, onde a variação 

é pouco significativa.  

Dessa forma, para avaliar a influência dos demais graus de liberdade, foram 

analisados os aspectos de desempenho para valores de  e ΔP fixos. A figura 30 

apresenta uma varredura com todas as combinações propostas, no plano experimental, 

de  e  para  e . Onde as curvas com linha contínua 

representam designs com , linhas de traço e ponto indicam  e 

linhas tracejadas . As cores, por sua vez, representam os níveis de , 

sendo vermelho para , verde para  e azul para . 

 

FIGURA 30: VARIAÇÃO DA EFICIÊNCIA PARA  E . 

 
Fonte: O autor (2018). 

 
Dois comportamentos distintos podem ser observados na figura 30. O máximo 

de eficiência elétrica tende a ser maior e deslocado para valores menores de , 

conforme cresce . Da mesma forma ocorre com , indicando ser mais eficiente 

quanto maior for esse parâmetro. 
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Essas relações se mostram mais nítidas quando avaliadas em função da 

resistência térmica, dado que a eficiência elétrica é pouco sensível à variação de 

temperatura. A figura 31 apresenta a relação inversa entre eficiência elétrica e resistência 

térmica, para  e ,  e .  

 

FIGURA 31: RELAÇÃO ENTRE EFICIÊNCIA ELÉTRICA E RESISTÊNCIA TÉRMICA, PARA   
, ,  E . 

 
Fonte: O autor (2018). 

 
Analisando as curvas na figura 31, observa-se que a variação de eficiência 

elétrica em relação à  foi inferior a , sendo a variação do máximo para o mínimo 

de resistência térmica próximo a , uma diferença de duas ordens de grandeza entre 

 e . 

 De modo a avaliar esse comportamento, foram geradas simulações com 

intervalos superiores aos estipulados no plano experimental, em relação a  e . 

Esse ensaio foi realizado com os valores fixos de  e . 

A figura 32 apresenta a comparação dos resultados para  variando de  a 

, sendo  constante. Observa-se que o acréscimo de  reduz o mínimo 

[ - ] [ºC/W ] 
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de , e que o valor de ótimo em relação à  é deslocado para a esquerda. Além disso, 

a partir de  a variação torna-se menor, apresentando um ponto de saturação. 

 

FIGURA 32: RELAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA TÉRMICA E , PARA ,  E 
.  

 
Fonte: O autor (2018). 

 
Esses resultados indicam que largura da parede do microcanal ( ) é um fator 

importante na eficiência do sistema, distribuindo o calor para o escoamento, efeito 

semelhante ao de aletas.  

Da mesma forma, a figura 33 apresenta a relação entre a resistência térmica pela 

variação de  de  a , sendo ,  e  fixados. Com o incremento de , 

a resistência térmica tende a cair até um valor de saturação próximo a . Entre as duas 

simulações, a razão de aspecto  que tende a minimizar  diminui com o incremento 

de  e , em um valor ótimo entre  e . 
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FIGURA 33: RELAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA TÉRMICA E , PARA ,  E 
.  

 
Fonte: O autor (2018). 

 
Com isso, observa-se que há um design do sistema arrefecedor que maximiza a 

transferência de calor. Portanto, a forma da seção transversal ou a disposição correta do 

substrato sólido minimiza as irreversibilidades do sistema, incidindo em um ganho de 

eficiência, conforme previsto pela teoria Constructal.   

Para os mesmos parâmetros foi avaliada a eficiência do sistema em relação à 

homogeneização da temperatura, ou seja, a minimização entre a temperatura máxima e 

mínima na célula em relação a , conforme a figura 34. De maneira análoga, a figura 

35 apresenta a variação da temperatura máxima na célula para variações de . 

Percebe-se que as relações encontradas para  e  em comparação à 

resistência térmica são válidas para a homogeneização de temperatura na célula e 

temperatura máxima, configurando aspectos importantes na avaliação de projetos de 

microcanais. 
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FIGURA 34: HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA NA CÉLULA FOTOVOLTAICA PARA 
VARIAÇÕES DE , SENDO ,  E . 

 
Fonte: O autor (2018). 

 
 

FIGURA 35:TEMPERATURA MÁXIMA NA CÉLULA FOTOVOLTAICA EM RELAÇÃO A , PARA 
,  E . 

 
Fonte: O autor (2018). 
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Conforme analisado anteriormente, o acréscimo de  implica em um número 

maior de microcanais no sistema, e portanto, maior perda de carga. Nesse trabalho a 

diferença de pressão no escoamento foi mantida constante entre as variações do número 

de canais. De forma que, para canais com a seção transversal menor a vazão mássica 

também foi menor. Sendo assim, quanto maior  menor a potência consumida para 

bombeamento.  

 A figura 36 representa esse comportamento, e como pode ser visto, a potência 

gasta para o bombeamento do fluido refrigerante (Wb) é desprezível em relação à energia 

gerada pela célula fotovoltaica concentrada (Wpv). 

 
FIGURA 36: POTÊNCIA ELÉTRICA E DE BOMBEAMENTO MEDIDOS PARA , 

,  E . 

 
Fonte: O autor (2018). 

  
Foi realizada ainda uma avaliação complementar, com o intuito de analisar o 

desempenho do sistema de arrefecimento para uma célula fotovoltaica de maior área 

superficial. Com isso, as dimensões se tornam semelhantes às utilizadas por Bello-

Ochende (2007) e Tuckerman e Pease (1981). 

[W] [W] 
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Dessa forma, considerando uma célula de 11 mm de largura e comprimento, 

observa-se pela figura 37, que apenas  mantém a temperatura da célula 

dentro dos limites propostos. Como o tamanho dos canais dobram em comprimento, a 

perda de carga distribuída é maior. Sendo  fixo, a vazão em relação aos canais de 5,5 

mm de comprimento é menor. O que justifica os experimentos de Bello-Ochende (2007) 

com variações de  até . 

 

FIGURA 37: TEMPERATURA MÉDIA DE CÉLULAS FOTOVOLTAICOS COM  E  
DE ÁREA SUPERFICIAL, PARA DIFERENTES NÍVEIS DE PRESSÃO DO ESCOAMENTO, SENDO 

,  E . 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

De modo geral, observou-se que o design do sistema de arrefecimento é um fator 

determinante sobre o seu desempenho. Considerando um volume fixo do sistema de 

arrefecimento ( ), para valores constantes de pressão do escoamento ( ), demonstrou-

se que experimentos com a mesma área de seção transversal ( ) contendo variações 

apenas no aspecto geométrico ( ,  e ) apresentaram reduções da 

resistência térmica, diminuindo a temperatura média e otimizando a distribuição de 

temperatura na célula fotovoltaica. 
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Devido ao baixo valor de  apresentado pelas células concentradas, a 

variação de eficiência elétrica entre as simulações se mostrou pouco significativa. Além 

disso, a potência necessária para o bombeamento do fluido refrigerante se torna 

desprezível quando comparada à potência gerada pela célula fotovoltaica. Dessa forma, 

a influência do design foi sensível apenas ao desempenho térmico do modelo. 

Observou-se uma redução significativa da resistência térmica, na ordem de 15%, 

com o acréscimo dos parâmetros  e . Além disso, a variação de  indicou 

ganhos de 30%, com valores ótimos entre 2 e 2,5. De forma que, esses parâmetros se 

mostraram significativos no design do sistema de arrefecimento de microcanais. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho foi realizada a modelagem do sistema de arrefecimento de uma 

célula fotovoltaica concentrada e analisada a influência das variáveis geométricas sobre 

o desempenho do sistema pelo método Design Constructal. 

Realizou-se a análise numérica a partir de um modelo computacional baseado 

em elementos finitos, desenvolvido no programa Comsol Multiphysics®. A validação dos 

resultados foi obtida pela reprodução e comparação de experimentos da literatura.  

Para um fluxo de calor constante sobre a célula fotovoltaica, o trabalho investigou 

a influência do design em relação à eficiência elétrica e à distribuição de temperatura. 

Para tanto, foram definidos e analisados quatro graus de liberdade geométricos e três 

níveis de diferença de pressão do escoamento. 

Inicialmente variações da diferença de pressão e do volume proporcional de 

líquido no sistema de arrefecimento indicaram que nem todas as configurações 

geométricas atenderiam aos níveis seguros de temperatura da célula fotovoltaica. Além 

disso, observou-se que a homogeneidade de temperatura na célula decrescia com o 

acréscimo da temperatura média. 

A eficiência elétrica da célula fotovoltaica se mostrou mais sensível à variação da 

perda de carga ( ) e da porosidade ( ). Sendo que, a análise dos demais graus de 

liberdade foi realizada para valores fixos desses dois parâmetros.  

Próximo ao limite de temperatura de 100ºC a célula fotovoltaica apresentou 

pouca variação de eficiência elétrica, devido ao baixo valor do coeficiente térmico ( ). 

Além disso, a potência gasta no bombeamento se mostrou desprezível em relação à 

potência elétrica gerada. De forma que, a eficiência global pouco variou entre os 

experimentos. 

Por outro lado, a resistência térmica apresentou redução de até 30% pela 

concepção de designs com diferentes valores da largura da parede pela espessura 

superior ( ), da razão entre as espessuras superior e inferior ( ) e da relação 

entre a altura e largura dos canais ( ). 

A variação dos parâmetros  e  apresentaram regiões de ótimo que 

minimizaram a resistência térmica, o que reduziu a temperatura média da célula e 
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proporcionou uma distribuição de temperatura mais homogênea. Observou-se ainda que 

para razões crescentes destes aspectos, a resistência térmica tende a cair até atingir um 

ponto de saturação, próximo de 1,25 para  e 1,50 para . 

As curvas de eficiência e resistência térmica apresentaram regiões distintas de 

máximo e mínimo em relação a , indicando que o número ótimo de microcanais varia 

conforme as configurações do modelo. Entretanto, para valores fixos de  e  as 

configurações que minimizaram a resistência térmica em relação à  e , 

ocorreram em intervalos semelhantes de , entre 2 e 2,5. 

De modo geral, observou-se que existe um sentido de evolução do design dos 

microcanais, dentre os graus de liberdade e condições de contorno propostos, que 

otimiza a transferência de calor no sistema, reduzindo a temperatura média e tornando 

sua distribuição mais homogênea no domínio.  

Em trabalhos futuros recomenda-se a avaliação do design para sistemas de 

arrefecimento sem convecção forçada. Estudos de sistemas de refrigeração passivo tem 

mostrado boa eficiência, apresentando um grande potencial, o qual pode ser 

desenvolvido com base na teoria Constructal. 

Ainda sugere-se a análise sobre o efeito de entrada e saída dos microcanais, 

avaliação de custo, materiais e processos produtivos e otimização geométrica pelo 

método Design Constructal em comparação aos trabalhos realizados por Chein e Chen 

(2009), Micheli et al. (2016) e Theristis et al. (2017). 
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APÊNDICE 1 – APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS PARA UM 
PROBLEMA DE CONDUÇÃO DE CALOR UNIDIMENSIONAL 

 

O exemplo a seguir, ilustra os principais procedimentos empregados na solução 

de um problema pelo método dos elementos finitos. Considera-se a condução de calor 

numa barra unidimensional, onde  representa a temperatura e  uma fonte de calor 

uniforme.  

 

No método dos resíduos ponderados a solução do problema é buscada através 

de uma função aproximadora , composta por expansões em séries de funções 

conhecidas (funções de base), com coeficientes ( ) a determinar (ZIENKIEWICZ et al., 

2014). 

 

Dessa forma, aplicando essa função aproximadora na equação original, caso não 

seja a solução exata, um resíduo será gerado, sendo expresso por: 

 

Portanto, os coeficientes da função  devem ser determinados de modo a 

minimizar a função resíduo no domínio. Os quais, são obtidos através de funções de 

ponderação, ou peso ( ), empregadas na função aproximadora e nas condições de 

contorno, conforme as equações abaixo. 
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Onde  são as funções de ponderação,  são coeficientes para cada nó ( ) do 

domínio discretizado ( ). Entre outros métodos de solução, como mínimos quadrados e 

colocação, o método de Galerkin considera a função de ponderação do resíduo igual à 

função aproximadora. 

Considerando como exemplo uma barra de comprimento C, discretizada em 5 

elementos (algarismos romanos), conforme a figura 12. Os nós estão enumerados de 1 

a 6, sendo dois nós, localizados nas extremidades, para cada elemento.  

 
Supondo que a solução é um polinômio do primeiro grau, onde as equações para 

os nós 1 e 2 podem ser descritas como:  

 

 

 

Os coeficientes  e  podem ser isolados, conforme as equações a seguir. 

 

 

Aplicando os coeficientes novamente na função , chega-se à função de 

forma ou interpoladora, a qual, pode ser vista como um polinômio de Lagrange. Para os 

elementos 1 e 2, as equações de forma são descritas pelas equações abaixo.  
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As funções de forma são definidas para cada elemento do domínio, sendo 

geradas de modo a apresentar valor unitário no nó a que se referem e nulo nos demais 

(PASKIN, 2016). 

Portanto, buscando a minimização dos resíduos, a função aproximadora e função 

de peso são aplicadas para cada elemento do domínio.  

 

A integral pode ser separada, conforme: 

 

Para o primeiro termo da equação, realiza-se a integração por partes. 

 

Dessa forma, aplicando os limites de integração e substituindo na equação dos 

resíduos ponderados, chega-se à fórmula fraca do problema. Segue abaixo para os 

pontos 1 e 2: 

 

 

Os termos da integral do lado esquerdo podem ser obtidos pela derivação das 

equações de forma. 
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De forma, que a equação abaixo representa a inclinação da reta que conecta os 

nós 1 e 2.  

 

Com isso, a formulação do método dos elementos finitos para o problema de 

condução de calor, para os nós 1 e 2, da barra descrita acima, podem ser descritos pelas 

seguintes equações: 

 

 

As equações podem ser escritas na forma matricial, onde a matriz  é chamada 

de matriz de rigidez do elemento,  é o vetor de grandezas nodais,  é o vetor de 

condições naturais de contorno e  representa o vetor de carregamento. A solução do 

sistema matricial pode ser obtida pelo emprego de métodos diretos ou iterativos, 

fornecendo os valores nodais de temperatura ( ).  
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APÊNDICE 2 - CÓDIGO COMPUTACIONAL DA CURVA DE CORRENTE VERSUS 
TENSÃO NO PROGRAMA MATLAB. 

 

%%Parâmetros  
Voc=0.62;%(V) 
Rs=0.02; %(Ohm) 
Rp=2.5;%(Ohm) 
m=1.5;%Numero de idealidade do diodo 
k=1.38065*10^-23;%(J/K)Constante  
e=1.6022*10^-19;%(C)Elétron 
G=1000; %(W/m²)Irradiação STC 
%T=298.15; %(K)Temperatura da célula 
Ac=12/100; %(cm²)Área da célula 
kl=0.00391 ;%(1/K)Coeficiente de temperatura ; 
Tref=298.15; %(K) 
Isc=5.937; %(A)Corrente de curto circuito 
Eg=1.11; %(eV) Gap energy 
Alfa=0.004*10^-3;%(A/cm².ºC) 
Beta=-2.3*10^-3;%(V/ºC) 
ro=2.8*10^-8;%(Ohm.m)Resistividade do aluminio 
alfaro=0.0039;%(1/C)coeficiente de variação de ro com a temp 
 
%%Equações de corrente 
%Defino as condições: 
Ga=1000000;%Irradiação incidente 
T=309.7;%Temp célula 
 
%Ajuste de parametros pela temperatura 
Isc=Isc*(1+Alfa*Ac*(T-Tref)); 
Voc=Voc*(1+Beta*(T-Tref)); 
ro=ro*(1+alfaro*(T-Tref)); 
Res=ro*(Lbusbar/Abusbar); 
 
Io=Isc*(Ga/G);%Correção irradiação; 
If=Io*(1+kl*(T-Tref)); %Corrente fotogerada, com correção de temperatura e irradiação 
 
 
%%Obtenção de Id (diodo) 
%célula 
Ior=Isc/(exp((e*Voc)/(m*k*Tref))-1);%Corrente de saturação do diodo na Tref 
Isat=Ior*((T/Tref)^(3/m))*exp((e*Eg/m*k)*((1/Tref)-(1/T)));%Ajuste de temperatura 
 
%Defino um vetor de tensões V 
Vcel=[0:0.01:0.62]; 
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%Aproximação linear da função  
Icel=zeros(size(Vcel));%Vetores de calculo 
Icelt=zeros(size(Vcel)); 
DiDv=zeros(size(Icel)); 
i=1; 
Icel(i)=Isc;%Valor inicial: 
Icelt(i)=Icel(i); 
cte=e/(m*k*T);%Constantes auxiliares 
mkt=m*k*T; 
for i=1:1:62 
    DiDv(i)=(-mkt-
Rp*Isat*e*(exp((e/mkt)*(Vcel(i)+Icel(i)*Rs))))/(((Rp+Rs)*mkt)+Rp*Rs*e*Isat*(exp((e/mkt)*(Vcel(i)+Icel(i)
*Rs)))); 
    i=i+1; 
    Icel(i)=Icel(i-1)+DiDv(i-1)*(Vcel(i)-Vcel(i-1)); 
    Icelt(i)=Icel(i); 
end 
 
%Se potência IxV: 
P=zeros(size(Icel)); 
P=Icel.*Vcel; 
 
%Impressão do valor de máxima potência 
[mv,mi]=max(P); 
MP=P(mi);%pot maxima 
IMP=Icel(mi);%corrente de máxima pot 
VMP=Vcel(mi);%tensão max pot 
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ANEXO 1 –PARÂMETROS ELÉTRICOS DA CÉLULA FOTOVOLTAICA 3C42 
AZURSPACE® 
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ANEXO 2 – PARÂMETROS TÉRMICOS DA CÉLULA FOTOVOLTAICA 3C42 
AZURSPACE®  
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ANEXO 3 – PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DA CÉLULA FOTOVOLTAICA 3C42 
AZURSPACE® 

 

 


