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Módulos Bifaciais 
Para obter o aumento na geração de energia nas usinas fotovoltaicas diversos 
fabricantes disponibilizaram módulos com a tecnologia bifacial (módulos que 
possuem células nos dois lados). Graças a uma certa quantidade de luz difusa e 
refletida sobre o solo ou sobre alguma superfície, é possível aproveitar essa reflexão 
na parte traseira do módulo. 
 
Algumas características do modo de instalação devem ser levadas a sério durante a 
instalação dos módulos bifaciais FV como por exemplo (altura do solo, ângulo de 
inclinação, tipo de solo etc.). Tendo estes parâmetros bem dimensionados e 
respeitados, os módulos bifaciais podem gerar um aumento na eficácia de até 30% 
em relação aos módulos convencionais. 
 
Um solo que reflete muita luz poderá oferecer um aumento expressivo na geração 
de usinas solares com módulos bifaciais. 
 
A partir deste breve resumo é possível conhecer as principais características dos 
módulos bifaciais e tendo isto em vista, essas informações podem ser aplicadas 
dentro da Projetos Advanced em diversos cenários de simulação. 
 

Ao selecionar qualquer tipo de edificação e possível visualizar o respectivo valor do 
Albedo para cada tipo de telhado (a Plataforma Advanced sugere um valor 
estimado). Vale notar que esse campo é editável, ou seja, o projetista pode adotar o 
valor conforme a sua necessidade de projeto.  
 

 
 

 
O processo de simulação é o mesmo do que utilizando módulos convencionais, a 
única diferença que teremos será no relatório técnico. Utilizando a tecnologia de 
módulos bifaciais é possível verificar o quanto será o ganho bifacial mês a mês e o 
ganho total. Ambos os dados estão disponíveis nos gráficos para visualização. 
 

 



 
 

É possivel verificar qual será a estimativa de geração do ganho bifacial em cada nas 
barras na cor alaranjado. 
 

 
 

É possivel verificar o valor total do ganho bifacial junto com a produção total de 
energia. 
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