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Resumo. A utilização de concentradores fotovoltaicos vem sendo pesquisada de forma intensa desde o início dos anos
1970. Pesquisas no Sandia National Laboratory, em particular, avaliaram concentradores fotovoltaicos com
configurações refletoras e refratoras, bem como diferentes sistemas de rastreamento. Os estudos continuaram ao longo
das décadas seguintes com foco, principalmente, no aumento de eficiência das células. Esses valores de eficiência
aumentaram significativamente até o atual recorde de 46,0%. Contudo, o sucesso técnico não tem se convertido em
sucesso comercial. A capacidade instalada anualmente atingiu um pico em 2012, com mais de 100 MWp instalados
naquele ano, mas vem caindo progressivamente desde então. Em 2014 e 2016 ocorreu uma expressiva redução para
65 MWp e 13 MWp. Essa conjuntura vai na contramão do desenvolvimento do mercado de energia solar fotovoltaica,
que vem apresentando acentuado crescimento na produção de energia na ultima década. As projeções comerciais
indicam assim o ocaso da tecnologia de concentração fotovoltaica. Contudo, desenvolvimentos tecnológicos recentes
podem levar a uma mudança nesse cenário, com redução do custo global do sistema ou com o aumento da eficiência,
não apenas das células, mas dos módulos e dos sistemas correspondentes. Além disso, avanços na tecnologia de
rastreamento fotovoltaico podem fazer com que a utilização de sistemas em dois eixos se torne uma estratégia
competitiva. É com essa perspectiva que tem sido desenvolvido o concentrador fotovoltaico SyraCPV, equipamento
nacional que utiliza a estratégia de redução de custo.
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1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de concentradores fotovoltaicos começou de forma intensa após os choques do petróleo da
década de 70. Foram realizadas pesquisas para avaliação de diferentes configurações refletoras e refratores, bem como
diferentes sistemas de rastreamento. Nas décadas seguintes, houve grande desenvolvimento das células, especialmente
as multijunção, na primeira década dos anos 2000. Isso levou a um grande aumento da capacidade instalada no início da
década de 2010, de modo que hoje há mais de 330 MWp de potência instalada. Contudo, nos anos seguintes, a potência
anual instalada começou a cair de modo significativo e começou-se a falar no fim dos sistemas de concentração
fotovoltaica.
O presente artigo apresenta inicialmente uma visão geral de sistemas de concentração fotovoltaica, com as
diferentes tecnologias óticas, sistemas de rastreamento e células utilizadas. A seguir, é apresentada uma visão histórica
em relação ao desenvolvimento de concentradores fotovoltaicos, particularmente o declínio nos últimos anos. Após, é
apresentado o cenário atual desses sistemas, com os principais fabricantes e instalações no mundo. Também é feito, ao
longo do trabalho um paralelo com o projeto atualmente em curso de um concentrador fotovoltaico nacional,
denominado SyraCPV, e desenvolvimentos subsequentes. Finalmente, são apresentadas as perspectivas futuras na visão
dos autores e como os desenvolvimentos tecnológicos em curso podem ajudar a reverter a retração que o mercado vem
sofrendo desde 2012.
2

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Os concentradores fotovoltaicos (CPV) utilizam lentes ou espelhos para concentrar a energia do sol em células
fotovoltaicas. Isso permite uma redução na área de células requerida para produzir uma determinada quantidade de
potência. Como as células normalmente constituem a parte mais cara do módulo, isso pode proporcionar uma redução
significativa no custo global, ao substituir uma área de células, com custo elevado, por uma área com material ótico
mais barato. Essa abordagem permite utilizar células de maior eficiência, células essas que seriam proibitivamente caras
sem concentração.
Há diferentes configurações de concentradores e diferentes parâmetros de análise. A razão de concentração é um
dos principais e corresponde à razão entre a área da abertura do módulo e a área da célula. Há sistemas com razões de
concentração variando de 2 a 4, para sistemas estáticos, passando por sistemas com razões de concentração de 10 a 40,
para sistemas com rastreamento em um eixo e indo até razões de concentração superiores a 1000, para sistemas com
mecanismo de rastreamento em dois eixos. A forma de concentração varia, havendo sistemas refletores e refratores,
sistemas de rastreamento em um ou dois eixos. Em relação às células, há abordagens que utilizam células de silício
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cristalino de alta eficiência e células multijunção. Há ainda abordagens alternativas, como concentradores luminescentes
e holográficos. Nas seções a seguir serão apresentadas algumas configurações possíveis para os diferentes componentes.
2.1 Configurações Ópticas
A maior parte dos concentradores utiliza lentes, refletores ou ambos (Figura 1). Esses dispositivos têm como
objetivo fazer com que os raios solares atinjam um ponto ou uma reta, dependendo da configuração utilizada(Luque, et
al., 2003). Nesse ponto ou nessa reta é que ficam localizadas as células solares. Nos casos em que o sistema tem como
foco um único ponto, as lentes adquirem simetria axial. Na configuração refratora com uma única célula (Figura 1a),
tem-se uma lente com simetria axial direcionando os feixes para as células. Na configuração refratora com um conjunto
de células (Figura 1b), tem-se uma lente com configuração planar direcionando o feixe para as células. Na configuração
refletora com uma célula (Figura 1c), tem-se um espelho normalmente parabólico direcionando a luz para a célula. Na
configuração refletora com um conjunto de células (Figura 1d), o refletor direciona a luz para esse feixe.
Para lentes de maior diâmetro, normalmente, são utilizadas configurações do tipo Fresnel, com o intuito de reduzir
a espessura total e, consequentemente, o custo (Figura 2a). Adicionalmente, para sistemas com alta razão de
concentração podem ser utilizados refletores secundários (Figura 2b), com o objetivo de permitir maiores ângulos de
aceitação, garantindo tolerância a desvios de manufatura e a eventuais desalinhamentos do sistema de controle.
Finalmente, com o objetivo de reduzir a espessura dos concentradores fotovoltaicos, têm sido avaliadas configurações
de concentrador que utilizam tecnologias óticas de guiamento da luz solar (Light-guide Solar Optic ou LSO). Essas
tecnologias permitem que a concentração ocorra dentro da própria lente (Figura 2c). Além disso, as células podem ser
unidas à própria lente, evitando que o raio luminoso tenha que sofrer nova refração e reduzindo o efeito de eventuais
desalinhamentos.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 1 – Diferentes sistemas óticos: (a) Refrator Pontual, (b) Refrator Linear,
(c) Refletor Pontual e (d) Refletor Linear (Luque, et al., 2003).

(a)

(b)

(c)

Figura 2 – Detalhes construtivos: (a) lentes convencionais e lentes Fresnel (Optical Design using Fresnel Lenses, 2007),
(b) refletores secundários (High Concentration Photovoltaics, 2009), (c) conceito de sistema LSO (Morgan Solar,
2017).
2.2 Razão de concentração
Há diferentes definições para a razão de concentração (Luque, et al., 2003). A mais comum delas, é a razão de
concentração geométrica. Ela corresponde à área da lente ou do espelho primário dividido pela área ativa da célula. A
área ativa da célula, por sua vez, corresponde à área da célula projetada para receber a incidência luminosa. Ao
contrário da maioria dos sistemas sem concentração, não é necessário que toda a célula seja iluminada pela lente
primária. A região não iluminada normalmente possui conexão elétrica (bus bars) e isso não gera necessariamente uma
perda de eficiência, como seria o caso em um painel convencional. Assim, a razão de concentração é normalmente vista
como a razão entre a área da lente ou do espelho e a área ativa da célula.
Outra medida utilizada é a intensidade em “sol”, onde 1 “sol” corresponde a 0,1 W/cm². Nesse caso, a razão de
concentração passa a ser a razão entre a intensidade que chega efetivamente na célula e esse valor de referência de
0,1 W/cm². Há ainda o conceito de razão de utilização do wafer. Nesse conceito, compara-se a potência gerada por uma
célula sob concentração com a potência gerada se esse mesmo wafer fosse utilizado em um painel plano. Nessa
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definição, a razão de concentração passa a ser a potência gerada por unidade de área em um concentrador dividido pela
potência gerada por unidade de área em um sistema convencional.
2.3 Sistemas de Rastreamento
Os concentradores fotovoltaicos, na maioria das vezes, precisam de algum sistema de rastreamento (Luque, et al.,
2003). Sistemas lineares, tanto refletores como refratores, podem utilizar sistemas de rastreamento em apenas um eixo
ou nos dois eixos. Contudo, sistemas lineares com lentes Fresnel sofrem aberrações óticas quando o sistema não está
perpendicular ao eixo de translação da lente. Desse modo, embora os refratores lineares possam ser utilizados com
sistemas de rastreamento em um eixo, isso não vale para lentes Fresnel. Por outro lado, refletores pontuais e refratores
pontuais irão necessitar de algum sistema de rastreamento em dois eixos.
Os principais sistemas de rastreamento estão apresentados na Figura 3. Sistemas de rastreamento em um eixo
possuem, geralmente, um eixo horizontal de rotação (Figura 3a) ou um eixo polar de rotação (Figura 3b). Um eixo
horizontal permite que a estrutura tenha um perfil mais baixo e uma área disponível maior para cada estrutura. Além
disso, permite a utilização de sistemas longos, com diversas unidades posicionadas em linha. Por outro lado, esse
sistema apresenta perdas nas extremidades e distorção da imagem gerada. Por outro lado, a configuração com um eixo
polar de rotação apresenta maior aproveitamento da energia incidente e limita o desvio na posição do sol a 23°.
Alternativa são os sistemas de rastreamento em dois eixos. A configuração com pedestal (Figura 3c) é a mais
comum. O rastreamento é normalmente feito utilizando engrenagens que seguem o Sol em azimute e elevação. Uma
vantagem dessa configuração é sua simplicidade. A grande desvantagem é o momento gerado pelo vento, que leva à
necessidade de engrenagens de grande capacidade. Uma configuração alternativa realiza o seguimento do sol a partir de
dois eixos de rolagem e inclinação. Nesse caso, as cargas de vento são reduzidas, mas são necessários mais rolamentos
e estruturas.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
Figura 3 – Diferentes sistemas de rastreamento em: (a) um eixo horizontal, (b) um eixo polar, (c) dois eixos elevaçãoazimute em pedestal, (d) dois eixos rolagem-inclinação utilizando um tubo central, (e) dois eixos rolagem-inclinação
utilizando estrutura externa, (f) dois eixos do tipo mesa rotativa (Luque, et al., 2003).
2.4 Células utilizadas em concentradores fotovoltaicos
Sistemas com baixa e média razão de concentração geralmente utilizam células monojunção de silício. Mas
geralmente não são células convencionais e, sim, células de alta eficiência. Por outro lado, sistemas com alta razão de
concentração (HCPV) geralmente procuram utilizar células multijunção, normalmente baseadas em semicondutores IIIV (Luque, et al., 2011).
As células multijunção possuem custo bem mais elevado por unidade de área, mas apresentam eficiência
significativamente maior, atingindo o recorde de 46,0%, enquanto as placas de silício possuem uma eficiência entre 15
a 25%. A eficiência das células vem aumentando ano a ano desde 2000, bem como a eficiência de módulos e sistemas
(Figura 4). Contudo, ainda há um desafio grande para transpor essa eficiência obtida em laboratório para os módulos e
sistemas.
2.5 Vantagens e desvantagens
A utilização de concentradores fotovoltaicos apresenta diversas vantagens (Fraunhofer ISE / NREL, 2017), como:
maior eficiência para radiação direta normal; menor influência da temperatura; possibilidade de aproveitamento do
calor gerado; menor CapEx para a infraestrutura de produção; modularidade em escalas de kW a GW; produção diária
maior e mais estável devido ao sistema de rastreamento, possibilidade de aproveitamento do solo para outros usos,
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como agricultura; baixo tempo de payback energético; menor sensibilidade ao custo dos semicondutores; maior
potencial para aumento de eficiência.
Suas desvantagens são: praticamente não aproveita a radiação difusa; necessidade de um sistema de rastreamento;
pode requerer limpeza frequente; mercado limitado a regiões com elevada incidência direta normal (DNI); queda
elevada no custo de painéis convencionais; menor track record; novas tecnologias sem histórico de produção; perdas
ópticas adicionais; falta de padronização tecnológica.

Figura 4 - Evolução na eficiência das células (Fraunhofer ISE / NREL, 2017).
3

DESENVOLVIMENTO DE CONCENTRADORES FOTOVOLTAICOS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS

O desenvolvimento de concentradores fotovoltaicos tem passado por diferentes estágios desde sua proposição.
Esses estágios são apresentados a seguir.
3.1 Desenvolvimento Inicial de Concentradores Fotovoltaicos
Os fundamentos da concentração solar eram bem conhecidos desde antes do desenvolvimento de células
fotovoltaicas. Sistemas termosolares já utilizavam concentradores para aumentar a eficiência do ciclo termodinâmico.
Esses sistemas geralmente utilizavam concentradores refletivos, com a tecnologia relativamente madura dos espelhos de
vidro. Em 1913, um sistema construído no Egito conseguiu atingir eficiência de 3% a 4% de conversão energia solar em
eletricidade (Kreider, et al., 1981). Como desenvolvimento das células solares em 1955 e com o alto custo identificado,
começaram as pesquisas para utilização de concentradores como forma de reduzir o custo global. A utilização de
células sob concentração foi avaliada e foi demonstrado que elas eram capazes de operar sob elevadas razões de
concentração. Os principais desafios nessa época eram reduzir a resistência em série para permitir correntes elevadas e a
manutenção da temperatura das células em valores suficientemente baixos. Nessa época foi desenvolvido um primeiro
sistema de 50 W. Em 1965, Eugene Ralph (Ralph, 1966) propôs diversas abordagens para sistemas de concentração
fotovoltaica, desde cones refletores de baixa concentração a campos heliostáticos de alta concentração. Apesar desses
trabalhos iniciais, não houve grandes avanços até a década de 1970.
3.2 Choques do Petróleo na Década de 1970
De 1973 em diante, com os choques do petróleo, houve grande impulso para o desenvolvimento de energias
alternativas, em particular a energia solar fotovoltaica. Nesse contexto, os concentradores foram explorados, tendo
como alvo o desenvolvimento de grandes fazendas solares, como possíveis substitutos para as usinas termoelétricas.
Uma das grandes respostas do governo norte-americano foi aumentar significativamente a verba para a Energy
Research and Development Administration e, posteriormente, com a criação do Deparment of Energy (DOE) em 1977.
Foram envolvidas diversas universidades e empresas (Luque, et al., 2003).
Nesse período, diversas tecnologias de concentrador foram exploradas, incluindo refletores pontuais, refletores
lineares, lentes Fresnel pontuais, lentes Fresnel lineares e pequenos campos com heliostatos e receptor central. Além
disso, foram realizadas pesquisas relacionadas a células de silício e também a células de Arseneto de Gálio. Em 1978, o
DOE iniciou um programa para testar conceitos de concentrador. Foram 17 estudos de viabilidade para projetos de
20 kW a 500 kW. Desses, 8 foram efetivamente construídos, atingindo eficiência de 5% para refletores lineares, 10%
para lentes Fresnel pontuais e 12% para sistemas Fresnel lineares.
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3.3 O contrachoque do Petróleo nas décadas de 1980 e 1990
Com o contrachoque do petróleo nas décadas de 1980 e 1990, a geração termoelétrica voltou a ser extremamente
atraente do ponto de vista financeiro. Desse modo, o mercado fotovoltaico começou a evoluir de outra forma, passando
a ter como foco a utilização em cargas remotas. Para essa aplicação, os painéis fotovoltaicos planos sem concentração
são a opção mais adequada, devido à robustez, à ausência de partes móveis e à baixa manutenção requerida. Em
paralelo, diversos países desenvolvidos, como a Alemanha e a Espanha, deram fortes incentivos financeiros à instalação
de painéis fotovoltaicos em sistemas conectados à rede. Novamente, os concentradores fotovoltaicos não se
apresentaram como a melhor opção nesse caso, uma vez que, nessas aplicações, normalmente são utilizados painéis
instalados em telhados ou sistemas fotovoltaicos integrados à construção (BIPV).
3.4 A era de ouro dos concentradores fotovoltaicos
Na primeira década dos anos 2000, com a nova alta nos preços do petróleo, o desenvolvimento de sistemas
fotovoltaicos e de concentradores, em particular, voltou a ganhar força. Desenvolvimentos nas células multijunção
levaram a um aumento significativo em sua eficiência, passando de cerca de 32% para 46% em um intervalo de
aproximadamente 15 anos (Figura 4). Além disso, no início da década de 2010, os concentradores atingiram sucessivos
recordes de instalação, passando de aproximadamente 7 MWp em 2010 para cerca de 16 MWp em 2011 e para mais de
100 MWp em 2012, em um crescimento exponencial.
3.5 O declínio em meados dos anos 2010
Contudo, apesar do impulso e da perspectiva gerada, o número de instalações começou a cair nos anos seguintes,
passando de mais de 100 MWp em 2012 para 93 MWp em 2013, 65 MWp em 2014, 16 MWp em 2015 e 13 MWp em
2016. Pesou para isso uma nova redução no preço do petróleo, que despencou de um patamar de US$100 de 2010 a
2013 para outro de aproximadamente US$50 de 2015 até hoje. E isso associado a um custo cada vez menor dos
sistemas fotovoltaicos convencionais, cujo custo total caiu de US$11/Wp no início dos anos 2000 para US$3/Wp em
2015.
4

APLICAÇÕES COMERCIAIS

Apesar do conceito simples, os concentradores fotovoltaicos tiveram bastante dificuldade para começar a ser
aplicados em larga escala. As principais barreiras estavam relacionadas ao fato de que concentradores, em sua maioria,
precisam de sistemas de rastreamento, tornando-os inadequados para pequenas cargas remotas e para sistemas
fotovoltaicos integrados às construções (building integrated photovoltaics ou BIPV). Contudo, após grande aumento no
preço do barril de petróleo ao longo dos anos 2000 e aproveitando o aumento de eficiência das células multijunção,
começaram a ser instalados em larga escala no início da década de 2010, especialmente na China, nos Estados Unidos e
na África do Sul (Figura 5). Contudo, com a redução no preço do barril de petróleo e com a crescente redução no custo
de sistemas fotovoltaicos convencionais, os concentradores começaram a perder força de modo significativo.

(a)
(b)
Figura 5 - Capacidade anual instalada de 2006 a 2016 para LCPV e HCPV,
(a) por ano e (b) por país (Fraunhofer ISE / NREL, 2017).
4.1 Fabricantes LCPV
A utilização de concentradores fotovoltaicos com baixa razão de concentração (Low Concentration Photovoltaics
o LCPV) tem sido explorada por algumas empresas no mundo, inclusive no Brasil, com diferentes conceitos (Tabela 1).
Uma desses conceitos é a utilização de refletores direcionando os raios solares para células de silício cristalino (Figura
6). A vantagem de utilizar refletores é o processo mais simples de fabricação. Adicionalmente, a utilização de células de
silício cristalino evita os altos custos de fabricação de células multijunção. Outra abordagem é a utilização de sistemas
refratores, com lentes convencionais ou com lentes Fresnel (Figura 7).
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Adicionalmente, pode ser utilizado um sistema linear com rastreamento em um eixo (Figura 6a) ou um sistema
linear ou pontual com rastreamento em dois eixos (Figura 6b). A utilização de rastreamento em um eixo permite utilizar
uma configuração de menor custo e a utilização de um sistema de rastreamento em dois eixos permite atingir maior
eficiência.
Podem ser utilizadas também diferentes estruturas e diferentes sistemas de rastreamento. Uma alternativa curiosa é
a utilização de estruturas flutuantes (Figura 7a). Tais estruturas estão geralmente associadas à instalação do sistema em
represas ou barragens, ajudando a reduzir a evaporação. Para os sistemas de rastreamento em dois eixos podem ser
utilizadas, por exemplo configurações do tipo azimute-elevação (Figura 6b e Figura 7a) ou com frame externo (Figura
7b).

(a)
(b)
Figura 6 – Sistemas refletores com células de silício e rastreamento em
(a) um eixo (SunPower, 2012), (b) dois eixos (Nasa, 2012).

(a)
(b)
Figura 7 - Sistemas refratores com lentes Fresnel e células de silício cristalino: (a) em estrutura flutuante (SunEnergy,
2011) e (b) em sistema de rastreamento com estrutura externa (Whitfield Solar, 2017).
Tabela 1 - Fabricantes de sistemas LCPV (Fraunhofer ISE / NREL, 2017).
Companhia

País

Conc

Características

SunPower
Abengoa Solar
Absolicon Solar
Concentrator
Whitfield Solar

Estados Unidos
Espanha

7
2-4

Refletor Linear, células de Silício cristalino
Espelho

Capacidade
Instalada (MWp)
8
1,3

Suécia

10

Refletor, células de Silício, Híbrido térmico

0,1

Reino Unido

40

<0,1

Banyan Energy

Estados Unidos

10

GreenField Solar
IDHelio
Line Solar
Pacific Solar Tech

Estados Unidos
França
Países Baixos
Estados Unidos

MCPV
50
LCPV
Múltiplos

Refrator Fresnel, células de Silício cristalino
Óptica de reflexão interna total, células de silício
cristalino
Refletor
Espelho Fresnel, Híbrido PV e térmico

Stellaris

Estados Unidos

3

Sunenergy

Australia

LCPV

Sunseeker Energy
Zytech Solar
SyraSolar

Suíça
Espanha
Brasil

LCPV
4, 120
20

Lente em domo, células de silício cristalino
Janelas fotovoltaicas estáticas parcialmente
transparentes, células de silício cristalino, concentração
fotovoltaica integrada com a construção
Lentes Fresnel, células de silício cristalino, módulos
flutuantes
Lentes
Lentes Prismáticas, células de silício cristalino
Refletor Linear, células de silício cristalino

4.2 Fabricantes HCPV
A utilização de concentradores fotovoltaicos com alta razão de concentração (High Concentration Photovoltaics
ou HCPV) tem sido explorada por algumas empresas no mundo, com diferentes conceitos (Tabela 2). Uma abordagem é
a utilização de sistemas refratores com lentes convencionais ou com lentes Fresnel (Figura 8b) e sistema de
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rastreamento do tipo elevação-azimute (Figura 8a). Nesses sistemas, geralmente são utilizadas células multijunção
(Figura 8c). Alternativa aos sistemas refratores são os sistemas refletores (Figura 9). Esses sistemas podem direcionar a
energia solar para um pequeno receptor (Figura 9a) ou para vários pequenos receptores (Figura 9b). Também pode ser
utilizado um conjunto de heliostatos para direcionar a luz solar para uma grande torre. Nessa torre ficam então as
células fotovoltaicas.
Finalmente, novas configurações são propostas com frequência, com diferentes objetivos (Figura 10). Algumas
delas são discutidas a seguir. Uma proposta é a utilização de dois sistemas óticos acionados por pequenos motores
internos à placa (Figura 10a), com o objetivo de permitir a utilização de sistemas HCPV no telhado das casas, sem a
necessidade de movimentação dos painéis. Outra proposta é a utilização de concentradores infláveis (Figura 10b), com
o objetivo de reduzir significativamente o custo dos equipamentos. Ou ainda a integração com as construções, em
estratégias BIPV (Figura 10c).

(a)
(b)
(c)
Figura 8 - Sistema refrator com sistema de rastreamento do tipo elevação-azimute: (a) visão geral
(Arzon Solar, 2017) (b) conjunto de concentradores e (c) lente com a célula (RedSolar, 2017).

(a)
(b)
(c)
Figura 9 - Sistema refletor com (a) um refletor parabólico (SolarTron, 2016), (b) com diversos refletores parabólicos
(REhnu, 2017) e (c) com refletores heliostáticos (RayGen, 2016).

(a)
(b)
(c)
Figura 10 – Configurações alternativas: (a) sistema com lentes rotativas (ZettaSun, 2010),
(b) concentrador inflável (Richard, 2008) e (c) BIPV (Solergy, 2017).
Tabela 2 - Fabricantes de sistemas HCPV (Fraunhofer ISE / NREL, 2017).
Companhia

País

Conc

Características

Arzon Solar
Foton HC
RedSolar
Solar Systems / Silex
Systems
Magpower
Arima Group
BSQ Solar
Sumitomo Electric
Abengoa Solar
RayGen
Rehnu

Estados Unidos
Espanha
China

HCPV
HCPV
HCPV

Lente, Pedestal
Lente, Pedestal
Lente

Capacidade
Instalada (MWp)
38,4
12,3
12,2

Australia

500-1000

Sistema refletor em arranjo denso, torre solar

4,3

Portugal
Taiwan
Espanha
Japão
Espanha
Australia
Estados Unidos

HCPV
476
HCPV
HCPV
>1000
HCPV
HCPV

Lente, Pedestal
Lente, Pedestal
Lente, Pedestal
Lente
Lente, Pedestal
Torre Solar com Heliostatos
Refletor

4,2
2,1
1,4
1,1
0,2
0,4
<0,1
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Rennovalia
Pyron Solar
Heliotrop
Spirox
Suncore
SunOyster
Airlight Energy
Alitec
Becar-Beghelli
Cool Earth Solar
GreenField Solar
Heliocentric
Morgan Solar
Sahai Solar
Semprius
Sharp
SolarTron Energy
Systems
Solergy
STACE (SaintAugustin Canada
Electric Inc.)
Sun Syncrony
SunCycle
SunFish
TianJin Lantian Solar
Valldoreix
Greenpower
ZettaSun

Espanha
Estados Unidos
França
Taiwan
China
Alemanha
Suíça
Itália
Itália
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Canadá
Índia
Estados Unidos
Japão

HCPV
1200
1024
HCPV
HCPV
1000
600
500, 1090
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
500
>1000
CPV

Refletor
Lente, carrocel
Lente, Pedestal
Lente, Pedestal
HCPVT
HCPVT com espelho parabólico e lentes lineares
Refletor
Lente, Pedestal
Refletor
Espelhos Infláveis
Refletor
Refletor Parabólico
Lente plana, pedestal
Lente, Pedestal
Microlente
Lente, Pedestal

Canadá

1000

Refletor, Arranjo denso

Estados Unidos

>500

Concentrador Cônico. CPV, CPV+térmico e BICPV

Canadá

HCPV

Lente, Pedestal (antiga Soitec Technology)

Estados Unidos
Países Baixos
Reino Unido
China

HCPV
540
HCPV
HCPV

Refletores Miniaturizados
Lente/espelhos rotativos com rastreamento interno
Heliostato, híbrido PV+térmico

Espanha

800

Lente

Estados Unidos

até 1000

Lente, Rastreamento Interno, Telhado

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

4.3 Fazendas instaladas
Até a presente data, já houve o projeto, a instalação e o comissionamento de diversas usinas que utilizam
concentradores fotovoltaicos. Considerando apenas as usinas com 1,0 MWp de potência instalada ou mais e que
entraram em operação até 2016 (Tabela 3); foram 55 instalações, com uma potência total de mais de aproximadamente
330 MWp. É uma quantidade significativa, embora proporcionalmente pequena, considerando a capacidade mundial de
227 GWp (World Energy Council, 2016). Em outras palavras, os sistemas que utilizam concentradores fotovoltaicos
respondem por apenas 0,15% do total. Trata-se, portanto, de um mercado jovem e de pequeno tamanho. Atualmente o
uso de concentradores fotovoltaicos está limitado a locais com condições climáticas favoráveis, com incidência direta
normal superior a 2000 kWh/m²/ano, como China, Estados Unidos, África do Sul, Itália e Espanha.
Tabela 3 - Histórico de fazendas com mais de 1MWp de potência instalada (Fraunhofer ISE / NREL, 2017).
Compahia
Sumitomo
Redsolar
Soitec
Soitec
Soitec
Soitec
Soitec
Soitec
Soitec
Soitec
Soitec
Suncore Photovoltaic
Soitec
Solar Systems / Silex
Systems
SunPower
Suncore Photovoltaic
Soitec
Solaria
Soitec
Solar Systems / Silex
Systems
SolFocus

País Fabricante
Japão
China
França/Alemanha
França/Alemanha
França/Alemanha
França/Alemanha
França/Alemanha
França/Alemanha
França/Alemanha
França/Alemanha
França/Alemanha
China
França/Alemanha

Potência (MWp)
1,0
12,0
2,2
3,6
1,5
1,1
2,1
5,8
44,2
9,2
1,3
1,3
1,1

Tecnologia
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV

País Usina
Marrocos
China
França
França
França
Estados Unidos
China
China
África do Sul
Estados Unidos
Portugal
Portugal
Arábia Saudita

Ano Operação
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014

Austrália

1,0

HCPV

Arábia Saudita

2014

Estados Unidos
China
França/Alemanha
Estados Unidos
França/Alemanha

7,0
79,8
2,6
2,0
1,7

LCPV
HCPV
HCPV
LCPV
HCPV

Estados Unidos
China
China
Itália
Estados Unidos

2014
2013
2013
2013
2013

Austrália

1,5

HCPV

Austrália

2013

Estados Unidos

1,3

HCPV

México

2013

VII Congresso Brasileiro de Energia Solar – Gramado, 17 a 20 de abril de 2018

Suncore Photovoltaic
Soitec
SunPower
SolFocus
Suncore Photovoltaic
Amonix
Solaria
Magpower
Solaria
Arima EcoEnergy Tech.Corp.
Soitec
Soitec
Soitec
Solaria
BEGI (Beijing General
Industries)
Solaria
SolFocus
Amonix
Amonix
SolFocus
Suncore Photovoltaic
SolFocus
SolFocus
SolFocus
Greenvolts
SolFocus
Suncore Photovoltaic
Soitec
SolFocus
Sungrow
Amonix / Guascor Foton
Amonix / Guascor Foton
Amonix / Guascor Foton
Abengoa Solar
Sungrow
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China
França/Alemanha
Estados Unidos
Estados Unidos
China
Estados Unidos
Estados Unidos
Portugal
Estados Unidos
Taiwan
França/Alemanha
França/Alemanha
França/Alemanha
Estados Unidos

1,2
1,2
1,0
1,0
58,0
30,0
4,1
3,0
2,0
1,7
1,2
1,2
1,1
1,1

HCPV
HCPV
LCPV
LCPV
HCPV
HCPV
LCPV
HCPV
LCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
LCPV

Estados Unidos
Itália
Estados Unidos
México
China
Estados Unidos
Estados Unidos
Portugal
Itália
Taiwan
Itália
Itália
Itália
Estados Unidos

2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

China

1,0

HCPV

China

2012

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
China
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
China
França/Alemanha
Estados Unidos
China
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
China

1,0
1,0
5,0
2,0
1,6
1,5
1,3
1,3
1,3
1,0
1,0
3,0
1,4
1,3
1,0
2,0
7,8
1,5
1,2
1,0

LCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
HCPV
LCPV
HCPV
HCPV
HCPV
LCPV
LCPV

Itália
Itália
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
China
Estados Unidos
Grécia
Estados Unidos
Estados Unidos
Chile
China
Estados Unidos
Estados Unidos
China
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
China

2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2009
2008
2006
2006
Desconhecido

PERSPECTIVAS FUTURAS

O declínio ocorrido nos últimos anos levantou dúvidas em relação à viabilidade dos concentradores fotovoltaicos.
Com a progressiva redução no custo dos painéis convencionais, os concentradores podem parecer fadados a
desaparecer. Contudo, olhando por uma perspectiva histórica, essa tecnologia sempre teve altos e baixos, sendo bastante
pesquisada e avaliada durante momentos de alta do preço do petróleo e deixada em segundo plano nos momentos de
baixa, como o que vivemos agora.
Por outro lado, desenvolvimentos tecnológicos como o progressivo aumento de eficiência das células multijunção
(Figura 4) trazem um indicativo de que esse pode ser o caminho para o desenvolvimento de sistemas mais eficientes.
Além disso, reduções no custo de sistemas de rastreamento deverão reduzir a diferença de custo entre sistemas
fotovoltaicos convencionais e concentradores fotovoltaicos. Finalmente, novas geometrias, como os sistemas LSO,
deverão permitir o desenvolvimento de sistemas mais simples e robustos.
Previsões do World Energy Council consideram que sistemas que utilizam concentração fotovoltaica, tanto LCPV
quanto HCPV, deverão ter crescimentos na casa dos dois dígitos na década de 2020 (World Energy Council, 2016).
Novamente essas previsões tomam como base o aumento da eficiência acima de 50% e estimativas de redução do custo
do módulo.
Nessa segunda linha tem sido desenvolvido no Brasil o concentrador fotovoltaico SyraCPV (Figura 11). Ele utiliza
uma configuração refletora linear, com células de silício monocristalino. Contudo, ao invés de uma parábola, utiliza
uma curva desenvolvida utilizando técnicas de óptica anidólica. Essa curva é denominada isoconcentradora e procura
garantir que as células recebam radiação uniforme ao longo do dia, contornando os problemas típicos desses sistemas.
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CONCLUSÃO

Com base no exposto, pode-se observar que a utilização de concentradores vem sendo pesquisada e analisada
desde a década de 70. Mas, foi apenas no início da década de 2010 que esses sistemas começaram a se apresentar
comercialmente interessantes, tendo sido instalados mais de 330 MWp. Em meados da década de 2010, o interesse por
esses sistemas começou a diminuir, levando muitos a acreditar que se tratava de um sistema fadado ao fracasso.
Contudo, desenvolvimentos tecnológicos recentes, como o desenvolvimento de células fotovoltaicas multijunção de
maior eficiência, novos sistemas de rastreamento e técnicas para otimização estrutural, permitirão que os
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concentradores fotovoltaicos voltem a ganhar terreno e assumam um papel importante no desenvolvimento de sistemas
fotovoltaicos.

(a)
(b)
(c)
Figura 11 – Concentrador Fotovoltaico SyraCPV: (a) configuração geral do refletor,
(b) material na linha de fabricação (c) concentrador após pintura e montagem do refletor (SyraSolar, 2017).
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PHOTOVOLTAIC CONCENTRATORS: A DYING TECHNOLOGY?
Abstract: The use of photovoltaic concentrators is the object of several research since the 1970s. The Sandia National
Laboratory, particularly, evaluated several configurations among reflectors, lenses, and different tracking systems. The
studies continued during the following decades, but the main focus was now increasing cell efficiency. Those efforts led
to the development of 46.0% efficiency cells. Although, the technical success wasn’t followed by a commercial one.
Instead, the annual installation reached a peak in 2012, with more than 100 MWp installed that year, but is
progressively reducing to 65 MWp in 2014 and to 13 MWp in 2016. And this happened during the fast growth of the
solar systems market. This seems to forecast the end of this technology. Nevertheless, recent technological development
may lead to a change in this scenario with system cost reduction and an increase in efficiency, not only cell efficiency,
but modules and system efficiency. Also, tracking systems evolutions may allow the use two axis tracking systems to
become a competitive strategy. Aiming the cost reduction strategy, the SyraCPV solar concentrator was developed in
Brazil and is also presented.
Keywords: Photovoltaic concentrator, Tracking System and Economic Feasability.

