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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do protótipo de um sistema fotovoltaico 
auxiliar com armazenamento de energia elétrica capaz de acumular energia elétrica 
durante o período de maior incidência solar e utilizá-la para alimentar um grupo de 
cargas durante horários específicos do dia, incluindo o horário de ponta. Este 
sistema é basicamente composto por um módulo fotovoltaico, controlador de carga, 
bateria chumbo ácida estacionária, inversor e um sistema de controle e 
monitoramento, cuja automação é realizada através de um controlador lógico 
programável. Foram calculados todos os componentes do projeto, seguidos da 
programação do controlador lógico programável, construção do respectivo protótipo 
e testes reais de funcionamento. Durante a realização dos testes com o protótipo do 
sistema realizou-se uma comparação entre a potência gerada pelo módulo 
fotovoltaico e a irradiação local medida no dia dos testes de funcionamento. Além 
disso foram analisados o processo de carga e descarga da bateria e as condições 
de funcionamento do inversor. O sistema de armazenamento de energia se 
comportou de maneira estável e conseguiu suprir a carga prevista de forma segura. 
O inversor bem como a automação envolvida no sistema através do controlador 
lógico programável foram grandes destaques do projeto, através dos quais a 
funcionalidade do sistema foi comprovada exatamente como inicialmente proposta. 
Neste projeto a carga foi alimentada através do inversor durante o horário de ponta 
com a comutação automática do sistema interagindo com a rede da concessionária 
local respeitando-se todos os intertravamentos elétricos.  
 

Palavras-chave:  Sistema fotovoltaico. Armazenamento de energia. Automação de 

sistema fotovoltaico. Geração distribuída. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This paper presents the development of a prototype of a photovoltaic auxiliary 
system with storage of electricity through battery. The system accumulates energy 
during the period of higher solar incidence and use it to feed a group of loads during 
specific times of the day, including peak hours. The automation of the system is 
performed by a programmable logic controller. During the tests with the prototype the 
power generated by the photovoltaic module was compared with the local solar 
irradiation measured during the tests. In this step an analysis of the behavior of the 
battery and the inverter was also taken. The energy storage system supplied the 
intended load during the programmed time automatically, where the load was 
supplied by the utility and by the prototype according to the program implemented in 
the programmable logic controller . 
 
Keywords:  Photovoltaic system. Energy storage. Automation of photovoltaic system. 
Distributed generation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

O desenvolvimento sustentável hoje está no centro dos discursos 

ecológicos, principalmente para as empresas que têm uma preocupação 

socioambiental relacionada ao seu processo como um todo. Grande parte dos 

recursos naturais não é renovável e, ainda nos dias atuais, o mercado precisa 

desenvolver novas tecnologias em busca de alternativas para reduzir a utilização 

destes recursos sem que o produto final destas companhias seja afetado. A ideia de 

desenvolvimento sustentável hoje está incorporada aos negócios corporativos e 

outros valores passaram a fazer parte do objetivo da empresa, além da 

responsabilidade social, da competitividade e do lucro. 

O mercado mais competitivo e volátil favorece a utilização de novas 

metodologias para aumentar a produtividade e reduzir seus custos operacionais, 

inclusive nos serviços que estão relacionados ao alto consumo de energia no mundo 

corporativo. Nos processos industriais existe um grande consumo de energia 

relacionado às cargas que fazem parte do processo para gerar seus produtos finais 

que, consequentemente, estão relacionadas ao valor da fatura mensal de energia 

junto à concessionária de energia local. Estas cargas geralmente apresentam um 

grande impacto na matriz energética local, principalmente durante o horário de 

ponta. 

Segundo a resolução 090 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 

2001), o horário de ponta é o período definido pela concessionária de energia e 

composto por três horas diárias consecutivas, exceção feita aos sábados, domingos 

e demais feriados definidos por lei federal, considerando as características do seu 

sistema elétrico. No caso da Copel (Companhia Paranaense de Energia) é de 2ª a 6ª 

feira das 18h às 21h (das 19h às 22h no horário de verão). Já o horário fora de 

ponta, corresponde às horas complementares ao horário de ponta. 

Durante o horário de ponta, as tarifas de energia elétrica dos consumidores 

classificados no grupo A são diferenciadas. Durante este intervalo de tempo o valor 

da energia consumida, em kWh, apresenta valores mais altos. A TABELA 1.1 

apresenta os níveis de tensão que abrangem os consumidores dos grupos A e B. 
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TABELA 1.1 – GRUPOS DE CONSUMIDORES 

Grupo A - Alta Tensão Grupo B - Baixa Tensão 

A-1 - 230 kV ou mais; 

A-2 - 88 à 138 kV; 

A-3 - 69 kV; 

A-3a - 30 à 44 kV; 

A-4 - 2,3 à 13,8 kV;  

A.S. - 2,3 à 13,8 kV 

(Subterrâneo); 

B-1 - Residencial; 

B-1 - Residencial Baixa Renda; 

B-2 - Rural; 

B-3 - Não Residencial Nem Rural;  

B-4 - Iluminação Pública. 

FONTE: ANEEL (2010). 

 

Os consumidores do grupo A estão conectados à rede da concessionária de 

energia através de ramais de alta tensão e têm uma grande preocupação com o 

consumo de energia durante o horário de ponta em função do custo mais alto que a 

energia da concessionária apresenta neste período. Assim, muitos consumidores 

deste grupo acabam buscando fontes auxiliares de energia para suprimento de suas 

cargas neste período do dia visando a redução do consumo de energia através da 

concessionária local ou até deixando de utilizá-la de forma integral. Ao se utilizar de 

outras fontes de energia para atendimento ao horário de ponta, percebe-se também 

a importância de se preservar o meio ambiente e se utilizar de medidas 

autossustentáveis para contribuir com a geração de energia no país (PALZ, 2002). 

Além de horários com tarifas diferenciadas para os consumidores do grupo 

A, existe também uma tarifa diferenciada para determinados horários do dia aplicada 

opcionalmente a consumidores do grupo B, chamada de Tarifa Branca (TB). A TB é 

uma nova opção de tarifa na qual a energia é mais cara durante o horário de ponta e 

durante períodos intermediários compostos por uma hora antes e uma hora depois 

do horário de ponta. Ela é oferecida para as instalações em baixa tensão (127, 220, 

380 ou 440 Volts), onde o consumidor passa a ter possibilidade de pagar valores 

diferentes em função da hora e do dia da semana (ANEEL, 2014). 

  Nos dias úteis, o valor tarifa branca varia em três horários: ponta, 

intermediário e fora de ponta. Durante o horário de ponta e durante o período 

intermediário, a energia é mais cara. Fora de ponta, a tarifa é mais barata. Nos 

feriados nacionais e nos finais de semana, o valor é sempre igual ao valor fora de 

ponta (ANEEL, 2014). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste projeto é viabilizar o uso de fontes renováveis de 

energia elétrica como sistema auxiliar de geração de energia elétrica e utilizá-lo para 

alimentar cargas durante horários específicos do dia, incluindo o horário de ponta.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos propostos neste projeto são: 

a) Desenvolver um sistema de geração de energia fotovoltaica para 

alimentar uma carga ou grupo de cargas durante determinados horários do dia. 

b) Dimensionar e especificar os seguintes componentes elétricos utilizados 

neste sistema: Módulo fotovoltaico, controlador de carga, bateria chumbo ácida 

estacionária, Inversor eletrônico de potência e o Controlador Lógico Programável 

(CLP). 

c) Elaborar um programa envolvendo toda a lógica de funcionamento a ser 

utilizada pelo CLP para o controle e monitoramento do sistema. 

d) Montar um painel elétrico envolvendo as conexões dos dispositivos 

elétricos do sistema, os respectivos intertravamentos elétricos, sinalizações visuais, 

os sistemas de proteções elétricas e o sistema de monitoramento e controle. 

e) Construir um protótipo em escala reduzida do sistema proposto para uma 

carga instalada da ordem de 45 W. Esta potência instalada foi adotada 

considerando-se que o projeto será elaborado para ser capaz de alimentar uma 

carga composta por três lâmpadas de 15W. Este nível de potência facilitará o 

desenvolvimento do memorial de cálculo e facilitará a construção do protótipo que 

será composto por componentes de potencia facilmente encontrados no mercado.   

f) Analisar os resultados da potência gerada pelo sistema solar fotovoltaico 

comparando com real incidência de irradiação solar no momento dos testes oficiais. 

Desta forma será possível comprovar que a geração de energia através do sistema 

estará compatível com os níveis de incidência solar e suas variações durante os 

testes. 
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g) Fazer uma análise comparativa do processo de carga e descarga da 

bateria correlacionando a funcionalidade e eficácia do sistema. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento deste trabalho foi motivado pela necessidade de 

sistemas alternativos de produção de energia que se utilizem de tecnologias limpas 

e que reduzam os impactos gerados ao meio ambiente para fornecimento de energia 

elétrica em determinados horários do dia. Suprir cargas com segurança ao sistema 

elétrico envolvido com possibilidade de redução do custo da energia e a utilização 

de energia renovável fazem parte deste contexto. 

Além da necessidade de sistemas de geração de energia elétrica 

alternativos disponíveis no mercado que se utilizem de tecnologias limpas e que 

reduzam os impactos gerados ao meio ambiente, alguns fatores foram decisivos 

para favorecer a escolha do tema em questão conforme explícitos abaixo.  

 

1.3.1 Fonte de energia renovável 

 

A utilização de uma fonte de energia renovável e abundante no Brasil foi um 

dos fatores motivadores no desenvolvimento deste trabalho. O potencial do Brasil 

em termos de expansão de fontes renováveis além da hidrelétrica é vasto. Fontes 

como biomassa, energia eólica e energia solar fazem parte desse portfólio. 

Sabe-se que grande parte da energia elétrica produzida de alguma forma 

está correlacionada com a energia proveniente do Sol. Com exceção da energia 

oriunda de processos que envolvam a alteração de núcleos atômicos, ou seja, a 

energia de origem nuclear, os demais tipos de energia conhecidas de certa forma 

tiveram a contribuição do Sol em sua cadeia de produção. Os combustíveis fósseis 

constituem-se em reservas de energia solar armazenadas sob a forma de reações 

químicas que são constituídas de longas cadeias carbônicas denominadas de 

hidrocarbonetos.  

Quando se fala de energia proveniente de biomassa, o Sol certamente 

esteve presente fazendo parte da fotossíntese das plantas e vegetais, que de 

alguma forma também contribuíram para a cadeia alimentar de origem animal. Não 

diferente disso as correntes dos rios, as estações do ano, o movimento das marés, e 
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o aquecimento do núcleo da terra também são oriundos de alguma forma da energia 

solar. As formações de correntes atmosféricas são possíveis porque a energia solar 

incidente sobre a terra é suficiente para manter a atmosfera em estado gasoso, que 

pode dar origem aos ventos, também utilizado para a produção de energia elétrica.  

Pelo fato da energia solar ser tão fascinante e disponível em abundância no 

Brasil esta fonte foi escolhida para ser utilizada neste projeto. A facilidade de 

conseguir gerar energia tão próxima da carga a ser alimentada pelo sistema é uma 

grande vantagem que nem todos os sistemas de geração de energia elétrica 

dispõem.  

 

1.3.2 Cuidados com o meio ambiente 

 

O emprego da tecnologia de geração de energia que apresente uma baixa 

emissão de resíduos ao meio ambiente foi decisivo para se escolher a fonte de 

geração de energia. A energia solar fotovoltaica é considerada como uma fonte de 

energia renovável, silenciosa e com uma baixa incidência de emissão de poluentes 

ao meio ambiente. 

Durante o processo de fabricação dos componentes utilizados nos sistemas 

fotovoltaicos como módulos fotovoltaicos, controladores de carga, baterias e  

inversores, sabe-se que existe de alguma forma a emissão de gases poluentes e a 

utilização de algumas matérias primas que foram extraídas da natureza. Alguns tipos 

de resíduos provenientes da produção destes dispositivos podem gerar algum tipo 

de impacto ao meio ambiente, mas durante o processo de produção de energia se 

utilizando de sistemas fotovoltaicos, a emissão destes poluentes é extremamente 

baixa comparada com outros tipos de fontes de geração de energia. 

É extremamente comum se encontrar no mercado a utilização de grupos 

moto geradores com motor à combustão para se produzir energia durante 

determinados horários do dia em que a tarifa da energia é mais cara. Fazendo-se 

uma breve analogia entre a utilização de um grupo moto gerador à combustão que 

se utiliza de diesel, gás natural ou outro tipo de combustível fóssil, e a produção de 

energia através de princípios fotovoltaicos, certamente a energia solar fotovoltaica 

apresenta baixa emissão de poluentes, além de ser uma fonte de energia renovável.  

Além de ser uma fonte de energia renovável e abundante, a baixa emissão 

de poluentes e a pouca produção de ruído audível comparado aos geradores com 
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motor à combustão motivaram a utilização de um sistema de geração de energia 

que utilize a fonte solar, em particular, a energia fotovoltaica. A utilização desta fonte 

de energia também não requer armazenamento de combustíveis fósseis. Isto 

dispensa controles de segurança e qualidade referentes a espaços de áreas 

classificadas contra explosão, bem como cuidados específicos sobre 

armazenamento e manipulação de materiais inflamáveis e explosivos conforme as 

normas vigentes aplicáveis. 

 

1.3.3 Redução do consumo de energia da concessionária local e inovação 

 

A redução do consumo de energia fornecida pela concessionária local em 

determinados horários do dia ou no horário de ponta foi um dos pontos que 

influenciaram na tomada de decisão por este projeto. Para que fosse possível 

fornecer energia para uma determinada carga ou grupo de cargas através de 

energia solar em horários pré determinados, foi necessária a escolha de um sistema 

com armazenamento de energia. Além de se desejar a redução da utilização de 

energia da concessionária local nos horários em que a energia é mais cara, 

percebeu-se que esta solução também pode ser aplicada à ramais localizados muito 

longe da fonte geradora onde é comum a ocorrência de interrupção do fornecimento. 

  O fato da grande utilização de grupo moto geradores à combustão emitindo 

poluentes ao meio ambiente e a possibilidade  pioneirismo utilizando energia solar 

fotovoltaica foram fatores decisivos para a escolha do tema. A construção de um 

protótipo de um sistema auxiliar e de backup para diferentes tipos de consumidores 

durante determinados períodos, de forma automatizada, segura e utilizando-se de 

princípios fotovoltaicos pode gerar uma mudança de filosofia sob os aspectos 

ambientais e funcionais para este segmento.  

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 No capítulo 1 deste trabalho foi apresentada uma introdução sobre o 

respectivo assunto, com uma breve apresentação do contexto. Neste capítulo 

também foram apresentados os objetivos para este trabalho bem como as 

justificativas que levaram ao desenvolvimento do mesmo. 
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 O capítulo 2 apresenta toda a fundamentação teórica pesquisada para 

compor o embasamento técnico deste trabalho sobre energia solar fotovoltaica, 

onde é apresentado o mecanismo de conversão da energia fotovoltaica bem como  

as principais tecnologias envolvidas nestes sistemas e o cenário mundial de sua 

utilização. Além destes itens são abordados os tipos de sistemas fotovoltaicos e os 

principais componentes de um sistema do tipo. 

 Já no capítulo 3 são apresentados os materiais e métodos envolvidos 

durante a elaboração do projeto com uma grande gama de detalhes referentes ao 

dimensionamento do projeto, ao sistema de monitoramento e controle utilizado e 

principalmente sobre o protótipo do sistema. Referente ao protótipo do sistema, são 

apresentados os testes que foram realizados em condições reais para comprovar a 

eficácia do mesmo, bem como os dados utilizados para gerar o gráficos de análise e 

comparação dos resultados. 

 O capítulo 4 apresenta todos os resultados obtidos com o funcionamento do 

protótipo construído, seguindo as premissas dos testes apresentadas no capítulo 3. 

Neste capítulo são apresentados os resultados técnicos obtidos através dos testes 

em condições reais de funcionamento do protótipo fazendo uma correlação se os 

mesmos foram satisfatórios ou não.  

 O capítulo 5 trata das conclusões do trabalho com um enfoque analítico do 

protótipo construído além da indicação para trabalhos futuros correlacionados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A ENERGIA SOLAR 2.1.

 

O sol fornece a energia necessária para manter a vida em nosso sistema 

solar. Em uma hora, a Terra recebe energia suficiente do sol para atender suas 

necessidades de energia por quase um ano. Em outras palavras, este é de 

aproximadamente 5000 vezes a energia necessária para a Terra incluindo todas as 

outras fontes (MESSENGER e VENTRE, 2000). 

O Sol pode ser considerado como um reator a fusão nuclear operando a 

uma distância média da terra de cerca de 150.000.000 km. No topo da atmosfera a 

radiação solar é reduzida a 1353 W/m2. Esta constante é chamada de constante 

solar (Gextraterrestre ou GAM0). Ao atravessar a atmosfera, a radiação solar sofre 

atenuação por absorção por Ozônio, partículas de água, gás carbônico, 

espalhamento pelo ar, vapor d’água e poeira. Assim, a intensidade de radiação que 

chega à superfície da terra ao meio dia é da ordem de 1000 W/m2, também 

denominada 1 SOL (RUTHER, 2004). A disponibilidade de radiação solar também 

pode ser denominada como energia total incidente sobre a superfície terrestre, que 

está associada à latitude local e o período do ano em se encontra e à quantidade de 

nuvens. Isso se deve à inclinação do eixo imaginário da Terra associados aos 

movimentos de rotação e translação deste planeta. Em função destas 

considerações, a disponibilidade de radiação solar varia de um lugar para outro 

mesmo e isto pode acontecer até mesmo em latitudes próximas. 

Desta forma, percebe-se que a energia proveniente de fonte solar pode ser 

empregada em grande escala levando-se em conta a disponibilidade desta fonte. A 

radiação solar pode ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica, para 

aquecimento de fluidos e ambientes, para geração de potência mecânica ou elétrica 

e iluminação. 

Sobre o uso de energia solar para iluminação de ambientes, nos últimos 

anos tem crescido a utilização de coletores solares para o aproveitamento da luz 

solar, visando a iluminação interna de edificações, com a aplicação de fibra óptica 

como meio de canalização da luz. Seu principal objetivo é a economia de energia 

elétrica no período diurno, bem como os benefícios proporcionados pela luz natural 
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na saúde das pessoas, cuja ação atinge aspectos psicológicos e comportamentais  

(PURIM, 2008). 

A energia solar pode ainda ser convertida diretamente em energia elétrica, 

por meio dos efeitos termoelétrico e o fotovoltaico. Na energia fotovoltaica ocorre a 

transformação da radiação solar em energia elétrica, através da criação de uma 

corrente elétrica pela radiação solar em materiais semicondutores. Já na produção 

de energia termo solar, se utiliza a energia solar para aquecer um fluido, em geral a 

água, onde o vapor gerado por este processo é utilizado para movimentar uma 

máquina de geração termoelétrica.  

Para este trabalho será estudada a energia solar fotovoltaica e suas 

aplicações conforme o objeto de estudo. 

 

2.2   ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

O efeito fotovoltaico decorre da excitação dos elétrons de alguns materiais 

na presença da luz solar ou outras formas apropriadas de energia. Quando os fótons 

contidos na energia do sol incidem sobre um material semicondutor, através de uma 

junção P- N (Positiva – Negativa), a energia de uma fração destes fótons pode 

excitar elétrons no semicondutor, que por sua vez poderão dar origem a uma 

corrente elétrica. Uma junção P-N consiste em uma interface entre duas diferentes 

camadas dopadas de um material semicondutor. Uma destas camadas é dopada 

com um dopante de tipo positivo e a outra com um dopante de tipo negativo, 

estabelecendo um campo eléctrico que define a direção de um fluxo de elétrons 

estimulados pela luz ou pelo calor. Entre os materiais mais adequados para a 

conversão da radiação solarem energia elétrica, os quais são usualmente chamados 

de células solares ou fotovoltaicas, destaca-se o silício. A eficiência de conversão 

das células solares é medida pela proporção da radiação solar incidente sobre a 

superfície da célula que é convertida em energia elétrica (GREEN et al., 2000).  

Um sistema fotovoltaico não precisa exclusivamente do brilho do Sol para 

operar. Ele também pode gerar eletricidade em dias nublados, entretanto, a 

quantidade de energia gerada depende da densidade das nuvens. Devido à reflexão 

da luz do Sol, dias com poucas nuvens podem resultar em mais produção de 

energia do que dias completamente claros. 
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Para se compreender um pouco a evolução da capacidade de energia solar 

fotovoltaica no mundo, pode-se observar a FIGURA 2.1. Nota-se que a maior parte 

das instalações destes sistemas se concentram na Europa, principalmente na 

Alemanha, que possui cerca de 17,2 GW instalados conectados à rede (EPIA, 

2011). 

 

 

 
FIGURA 2.1 – EVOLUÇÃO CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL ACUMULADA – 2000/2010 – SF. 

FONTE: ADAPTADO DE EPIA (2011). 

 

Conforme apresentado na FIGURA 2.1, durante a última década, a 

tecnologia fotovoltaica adquiriu o potencial de tornar-se uma fonte importante de 

geração de energia por todo o mundo. Este robusto e contínuo crescimento deverá 

continuar nos próximos anos. No final de 2008, a capacidade de geração de energia 

fotovoltaica instalada em todo o mundo era de aproximadamente 16 GW. Um ano 

depois este índice passou para 23 GW. Em 2010, quase 40 GW já estão instalados 

globalmente, com a capacidade de produzir cerca de 50 TWh de eletricidade a cada 

ano (EPIA, 2011). 
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Assim, percebe-se que o uso desta tecnologia tende a crescer durante os 

próximos anos em um panorama mundial e o Brasil precisa acompanhar esta 

evolução, com o incentivo à utilização desta fonte de energia. Hoje, a maioria desses 

sistemas instalados no Brasil é proveniente de universidades, de empresas que 

utilizaram sistemas fotovoltaicos no âmbito de projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), pequenos projetos para sistemas isolados e pouquíssimas 

usinas de energia fotovoltaica conectadas à rede. 

Experiências internacionais apresentam importantes contribuições para 

análise sobre expansão do mercado, ganhos na escala de produção e redução de 

custos para os investidores. Estima-se que o Brasil possua atualmente cerca de     

20 MW de capacidade de geração solar fotovoltaica instalada, em sua grande 

maioria destinada ao atendimento de sistemas isolados e remotos, principalmente 

em situações em que a extensão da rede de distribuição não se mostra 

economicamente viável. Também se observa o uso destes sistemas em aplicações 

como suporte a antenas de telefonia celular e a radares de trânsito (EPE, 2012). 

Segundo a ANEEL (2013) existem cerca de 7.500 KW de potência instalada 

em usinas outorgadas e registradas para a fonte de energia solar fotovoltaica no 

Brasil. O panorama atual desta potência energética que utiliza tal tecnologia no país 

pode ser visualizado através da TABELA 2.1. 

 

TABELA 2.1 – USINAS FOTOVOLTAICAS EM OPERAÇÃO OUTORGADAS NO BRASIL.  

 
FONTE: ANEEL (2013). 
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Sobre a TABELA 2.1 ressalta-se que a usina de Tauá hoje possui cerca de 

1.000 kW instalados e obras para ampliação da respectiva usina encontra-se em 

andamento, podendo chegar aos 5.000 kW mencionados nos próximos anos. 

Os principais componentes que fazem parte dos sistemas fotovoltaicos 

utilizados hoje em dia serão abordados de forma mais detalhada nos próximos itens 

assim como os tipos de sistemas conhecidos. 

 

2.3 TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados como sistemas isolados 

ou off grid, híbridos ou conectados à rede. Os sistemas conectados à rede são 

conhecidos também como on grid ou grid tie.  

 

2.3.1 Sistemas isolados 

 

Os SF isolados são geralmente empregados onde não se tem 

disponibilidade de fornecimento de energia da concessionária de energia local ou 

onde por questões estratégicas deseja-se mantê-lo isolado de outros sistemas 

energéticos. Para o uso desta tecnologia se faz necessário acumular a energia 

elétrica proveniente da fonte fotovoltaica produzida durante os horários de grande 

incidência solar para que se possa utilizar esta energia em outros horários onde a 

luz solar não está disponível. Geralmente esta energia é acumulada em baterias 

químicas ou em bancos de baterias, dependendo da capacidade de armazenamento 

de cada sistema.  

Além do armazenamento de energia elétrica também existe o 

armazenamento em forma de energia potencial, quando se bombeia água para 

tanques em sistemas de abastecimento. Este tipo de armazenamento se aplica a 

alguns sistemas de irrigação, onde toda a água bombeada é diretamente consumida 

ou estocada em reservatórios, dentre outras aplicações (LOPEZ, 2002). 

Estes sistemas requerem o uso de alguns componentes que não são 

necessários nos SF conectados à rede. Nos sistemas isolados se faz necessário o 

uso de controladores de carga, baterias ou outro tipo de acumuladores e seus 

respectivos acessórios que tornam a sua aplicação um tanto mais cara que os 
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sistemas conectados à rede. Estes sistemas basicamente são compostos pelos 

seguintes componentes: 

• Módulos fotovoltaicos. 

• Controladores de carga. 

• Banco de baterias. 

• Inversores. 

Existem outros componentes no sistema, sendo supracitados apenas 

aqueles de maior relevância e custo. A existência ou não do inversor nestes 

sistemas está associada ao tipo de alimentação que a carga necessita. Caso a 

carga seja alimentada em corrente contínua, não se faz necessária a utilização de 

um inversor para transformar a corrente contínua dos bancos de baterias para 

corrente alternada (MORAIS, 2009).  

Na FIGURA 2.2 pode ser visualizado um esquema simplificado de um SF 

isolado com utilização de cargas em corrente contínua e corrente alternada. 

 

 
FIGURA 2.2 - ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO ISOLADO. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

 

2.3.2 Sistemas híbridos 

 

Os sistemas fotovoltaicos híbridos são aqueles que se utilizam de outra fonte 

de produção de energia diferente associada ao SF existente. Os sistemas híbridos 
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de geração de energia reúnem pelo menos duas fontes de geração diferentes. A 

utilização e a escolha das mesmas dependem fundamentalmente da disponibilidade 

de energia primária: sol, vento, biomassa, hidrogênio, combustíveis fósseis, etc.  

O emprego de várias formas de geração de energia elétrica torna-se 

complexa quanto à otimização, sendo necessário estabelecer um controle de todas 

as fontes para se alcançar a máxima eficiência na entrega da energia ao usuário 

(LOPEZ, 2002). 

A FIGURA 2.3 apresenta um exemplo de sistema híbrido com a utilização de 

energia solar fotovoltaica e energia eólica integradas em um único sistema. 

 

 

 

FIGURA 2.3 - ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO HÍBRIDO. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Os sistemas híbridos se caracterizam pela utilização de uma ou mais fontes 

de energia renováveis com grande utilização da energia solar e eólica, podendo 

ainda ser combinada com uma fonte de energia complementar, não renovável, como 

por exemplo, um grupo moto gerador à diesel. A utilização destas fontes de energia 

depende de diversos fatores como o potencial solar, o potencial eólico da região, 

demanda de energia, disponibilidade de óleo diesel, dentre outros fatores sócio 

econômicos.  

Como cada fonte de energia possui suas próprias particularidades de 

produção de energia, é comum que cada uma delas dê sua contribuição ao sistema 

elétrico nos respectivos períodos em que estão gerando energia, de forma a se 

complementarem em determinados períodos do dia.  
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Nestes sistemas as fontes de energia principais são aquelas provenientes de 

energias renováveis.  

 

2.3.3 Sistemas conectados à rede  

 

Os SF conectados à rede são aqueles que não necessitam de 

armazenamento de energia, pois toda a geração é entregue diretamente na rede, 

sendo este uma fonte complementar ao sistema elétrico de grande porte ao qual 

está conectado (LOPEZ, 2002). 

Toda energia produzida por este tipo de sistema pode ou não ser fornecida à 

carga instalada. Aquela energia que for produzida nos horários de incidência solar e 

que não for utilizada na própria instalação poderá ser devolvida para a rede da 

concessionária local de energia. Esta injeção de energia produzida pelo SF na rede 

pode ser vendida ou acumulada em forma de crédito conforme a legislação do país. 

No Brasil, embora esta política seja muito recente, já existe uma regulamentação 

que define todos os aspectos relacionados à geração distribuída aplicada aos 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede. A Resolução Normativa nº 482 (ANEEL, 

2012) estabelece as condições gerais para o acesso de micro geração e mini 

geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica (EPE, 2012). 

No Brasil, estão regulamentadas a conexão à rede para a micro geração 

distribuída, cuja potência instalada é menor ou iguala 100 kW, e para a  mini 

geração distribuída, cuja potência instalada é superior a 100 kW e menor ou igual a 

1 MW através da Resolução Normativa supracitada. Para potências superiores a 

estas, existem outras resoluções normativas aplicadas. 

Segundo a Resolução Normativa nº 482 (ANEEL, 2012) esse sistema de 

compensação de energia no Brasil tem analogia com uma “conta corrente” de 

energia entre consumidor e concessionária. Os eventuais créditos resultantes da 

geração excedente ao consumo próprio expiram em 36 meses após a data do 

faturamento, não sendo ofertada ao consumidor qualquer forma de compensação 

após esse prazo. 

Estes sistemas requerem o uso de alguns componentes e dispositivos 

elétricos e são mais simples que os SF isolados. Estes sistemas basicamente são 

compostos pelos seguintes componentes: 

� Módulos fotovoltaicos. 



32 

� Inversores. 

Existem outros componentes no sistema, sendo supracitados apenas 

aqueles de maior relevância e custo. Para a conexão à rede, os componentes 

elétricos, equipamentos e as instalações deverão atender aos requisitos mínimos 

exigidos pela concessionária local. Para a contabilização de energia utilizada e 

exportada entre a geração distribuída e a concessionária local, se faz necessária a 

utilização de um medidor de energia bidirecional ou dois medidores individuais 

registrando a geração e o consumo da instalação para compor o sistema de 

compensação. 

A FIGURA 2.4 apresenta um exemplo de sistema fotovoltaico conectado à 

rede. 

 

 
FIGURA 2.4 - ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UM SF CONECTADO À REDE. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

2.4 COMPONENTES DO SF 

 

Neste item serão abordados os principais componentes utilizados em 

sistemas fotovoltaicos, suas aplicações, funcionamento, atualização do mercado 

relacionado a estes dispositivos, bem como as principais tecnologias empregadas 

em cada componente. Serão abordados os seguintes itens: 

• Módulos fotovoltaicos. 
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• Controladores de carga. 

• Banco de baterias. 

• Inversores. 

 

2.4.1 Módulos fotovoltaicos  

 

As células fotovoltaicas são fabricadas, na sua grande maioria, usando como 

matéria prima o Silício (Si). Neste item serão abordados com maior ênfase os 

módulos fotovoltaicos constituídos de Silício de cristais monocristalinos e 

policristalinos. Existem outras tecnologias aplicadas na fabricação de células 

fotovoltaicas classificadas atualmente como filmes finos e concentrador fotovoltaico. 

A tecnologia de filmes atualmente encontra-se disponível no mercado mundial e 

geralmente se utilizam de Silício amorfo (a-Si), Telureto de Cádmio (Cd-Te) e 

Disseleneto de Cobre – Índio – Gálio (CIGS).  

Os módulos de Silício monocristalinos possuem uma estrutura homogênea 

em toda sua extensão e para fabricá-lo é necessário ter um grau de pureza próximo 

de 99,9999%. A obtenção desse tipo de silício é mais cara do que a do silício 

policristalino, porém tem-se maior eficiência na conversão. As técnicas de fabricação 

de células policristalinas são basicamente as mesmas de fabricação das células 

monocristalinas. É requerido, porém, menor gasto de energia e também menor rigor 

no controle do processo de fabricação (EPE, 2012). 

Outra tecnologia disponível atualmente é a chamada de concentrador 

fotovoltaico. Esta tecnologia consiste em usar espelhos parabólicos para concentrar 

os raios solares em uma área menor aumentando assim a concentração de 

irradiação solar em uma determinada área, o que possibilita a utilização de uma 

menor quantidade de células fotovoltaicas para produzir a mesma energia.  

Ao analisar a TABELA 2.2, pode-se perceber a diferença da eficiência na 

conversão direta da energia do Sol em energia elétrica para módulos disponíveis no 

mercado, comparando-os também quanto à área necessária para a produção de 1 

kWp de energia elétrica. 
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TABELA 2.2 - EFICIÊNCIA TÍPICA DOS MÓDULOS COMERCIAIS.  
 

 
FONTE: EPIA (2011). 

 

A eficiência de uma célula ou módulo fotovoltaico é definida em condições 

de referência STC (Standard Test Conditions), pela relação entre a potência máxima 

de saída da célula normalizada pela área da célula em m² e o padrão de 1.000 

W/m2, a 25°C. Ainda em relação à eficiência da conversã o, devem-se considerar 

dois fatores que a afetam , sendo eles a temperatura ambiente de operação e a 

intensidade da irradiação solar incidente sobre a célula (EPE, 2012).  

O ponto de potência máxima de uma célula ou módulo fotovoltaico pode ser 

obtido traçando-se um gráfico I x V (Corrente x Tensão) com os valores obtidos de 

tensão de circuito aberto (Voc) e de corrente de curto circuito (Isc) obtidos através 

da variação da incidência de irradiação solar mínima à máxima sobre o respectivo 

módulo em condições STC. O ponto de potência máxima (Pm) corresponde ao 

produto da tensão de potência máxima (Vmp) e corrente de potência máxima (Imp) 

(GNOATO et al., 2005). 

A FIGURA 2.5 ilustra um gráfico I x V, cuja potência máxima é obtida através 

da curva gerada em condições normatizadas, ou seja, STC. Costuma-se dizer 

vulgarmente que este ponto de Pm é o “joelho” da curva I x V. 
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FIGURA 2.5 - CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UM MÓDULO FOTOVOLTAICO EM CONDIÇÕES 

STC E EM CONDIÇÕES DE CAMPO.  

FONTE: GNOATO ET AL.(2005). 

 

Através da FIGURA 2.5 também se pode observar que o fator temperatura 

ambiente, mencionado anteriormente, realmente interfere na eficiência do módulo 

fotovoltaico. Percebe-se claramente que com o aumento desta temperatura, o ponto 

de máxima potência se reduz significativamente referenciado ao Pm sobre as 

condições STC. 

Referente à situação de mercado, pode-se citar alguns fabricantes de 

módulos fotovoltaicos que podem ser adquiridos no Brasil, conforme seguem abaixo:  

� Axitec, Bosch Solar, Jinko Solar, Lightway, Luxor Solar, Nex Power, REC 

Solar, Samsung Solar, Suntech, Trina Solar, Tecnometal, Yingli, LG 

Solar, BYD, Kyocera Solar, BP Solar, Sun Wize, Solar Tech, Shell Solar, 

dentre outros grandes fabricantes. 

  



36 

2.4.2 Controladores de carga 

 

Os controladores de carga são dispositivos que geralmente são conectados 

entre os módulos fotovoltaicos e as baterias do sistema. Os painéis solares 

produzem mais ou menos energia de acordo com a quantidade de luz solar e as 

baterias não suportam esta variação. Para resolver este problema e também para 

aperfeiçoar o carregamento das baterias, se utilizam os controladores de carga. Os 

mesmos recebem a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos e tem como principal 

função controla a carga e descarga das baterias. Este deve evitar que ocorram 

danos nas baterias por sobrecarga ou descargas profundas periódicas. Os tipos de 

controladores conhecidos quanto ao funcionamento e instalação são os do tipo série 

ou tipo paralelo ou Shunt. 

A maioria dos controladores de carga realiza a regulação de tensão através 

da modulação por largura de pulsos de corrente contínua proveniente dos painéis 

fotovoltaicos que são enviados para as baterias. Este processo é denominado de 

PWM (Pulse Width Modulation) (LOPEZ, 2002). 

Não se pode deixar de citar os controladores de carga tipo “liga / desliga” ou 

“on / off ” que pode ser comparados a um interruptor que permite a entrega à bateria 

de toda a corrente gerada pelo módulo fotovoltaico até um determinado valor (Set 

Point), denominado tensão de regulação, que uma vez atingido interrompe a 

corrente na carga da bateria (PEREIRA e OLIVEIRA, 2011). 

Existem ainda os controladores que possuem um controle automático de 

seguimento do ponto de máxima potência dos módulos fotovoltaico, chamados de 

MPPT (Maximum Power Point Tracking).  Ao contrário da maioria das fontes de 

energia, os módulos fotovoltaicos devem operar no ponto de máxima potência para 

que toda energia disponível seja utilizada. Trata-se de um ponto específico de 

operação, considerando constantes os valores de irradiação solar e temperatura, 

nos quais a potência extraída dos terminais do módulo é máxima (DEMONTI, 2003). 

Os controladores de carga tipo PWM sem MPPT são os mais utilizados, pois apesar 

da menor eficiência geralmente se justificam pelo menor custo. Já os controladores 

PWM com MPPT, possuem maior eficiência e geralmente apresentam um custo 

mais elevado que os do tipo PWM sem MPPT. 

Como grandes fabricantes destes componentes, pode-se citar alguns 

conceituados, cujos componentes são encontrados facilmente no Brasil: 
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� Phocos, Out Back, Vuava, EP Solar, ERW Solar, MorningStar, Unitron, 

Steca, Schneider, Lead, dentre outros grandes fabricantes. 

 

2.4.3 Baterias  

 

As baterias são utilizadas para armazenar a energia gerada pelos módulos 

solares. Suas principais funções são suprir energia para as cargas quando os 

módulos fotovoltaicos não são capazes de produzir energia suficiente, estabilização 

da tensão CC do SF mediante uma grande flutuação de tensão produzida pelos 

módulos e fornecer corrente mais elevada em momentos que a carga necessite. 

Geralmente as baterias para sistemas de energia solar são do tipo Chumbo 

Ácido ou Níquel Cádmio, onde as baterias Níquel Cádmio aceitam descargas 

profundas e têm uma vida mais longa, mas o seu custo e disponibilidade as tornam 

viáveis somente em aplicações muito específicas. Sabe-se também sobre a 

utilização experimental de algumas baterias com especificações diferentes como as 

de Níquel Zinco, as de Hidreto Metálico de Níquel e de Íon Lítio (MESSENGER e 

VENTRE, 2000). 

As baterias chumbo ácido quanto à aplicação podem ser classificadas em 

automotivas ou de starting, de descarga profunda ou deep cycle e as baterias 

Marine deep cycle, que são híbridas, situando-se entre as starting e as deep cycle, 

normalmente utilizadas em embarcações para permitir o arranque do motor e para 

alimentar o sistema elétrico quando o navio estiver ancorado.  

As baterias automotivas são projetadas para suportar picos de correntes 

mais elevadas em intervalos curtos de tempo, com uma baixa capacidade de 

profundidade de descarga e por este motivo são utilizadas para fins automotivos, 

não aconselháveis para sistemas solares. Já as baterias de descarga profunda são 

projetadas para suportarem descargas profundas, geralmente de até 80% de sua 

capacidade, cujas curvas de profundidade de descarga e tempo de vida útil podem 

variar de fabricante para fabricante.  

Ao se falar de profundidade de descarga das baterias, sabe-se que esta 

propriedade está diretamente relacionada com o tempo de vida útil das mesmas, 

onde o processo de carga e descarga caracteriza um ciclo, que para sistemas de 

energia solar normalmente é diário. A profundidade de descarga também esta 
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relacionada com o número de dias de reserva que o SF pode funcionar sem receber 

carga dos módulos solares, ou seja, a autonomia do banco de baterias 

(MESSENGER e VENTRE, 2000). 

Ao se falar de profundidade de descarga, as baterias são classificadas de 

acordo com a sua classe de ciclo de descarga, onde geralmente se observa a 

profundidade de até 80%. A FIGURA 2.6 é um exemplo de curva que relaciona a 

profundidade de descarga com o número de ciclos da bateria. Com base nesta 

figura, por exemplo, pode-se perceber que com uma profundidade de descarga de 

80%, a bateria teria um tempo de vida útil aproximado de 200 ciclos para a família 

de baterias MF. 

 
FIGURA 2.6 - POSSIBILIDADE DE CICLOS VERSUS PROFUNDIDADE DE DESCARGA.  

FOTE: MOURA (2012). 

 

A Capacidade Indicada em Ampère-hora (Ci) de uma bateria indica a de 

corrente em regime de descarga à 25 °C, temperatura  padronizada. Geralmente a Ci 

nominal de uma bateria é apresentada em (C10), o que quer dizer que se considera 

um regime de descarga de 10 horas. Para sistemas fotovoltaicos, como os ciclos 

são diários, utiliza-se para o dimensionamento da bateria as suas condições em 

(C20), que indica as condições sob um regime de descarga de 20 horas, que 

geralmente mais se aproxima da realidade de um sistema fotovoltaico com 
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armazenamento de energia. Outro fator importante a ser considerado durante o 

dimensionamento do sistema é o Coeficiente de Temperatura para a Capacidade em 

Ampère-hora, que é a variação percentual da capacidade em Ah de um acumulador, 

por grau Celsius de variação de temperatura. Isto significa que em lugares cuja 

temperatura ambiente é maior, o processo de descarga pode sofrer variação das 

curvas padronizadas pelo fabricante à 25 °C. 

Quanto à construção, as baterias chumbo ácidas mais conhecidas são as 

que seguem abaixo: 

• Baterias fluídicas convencionais - se utilizam de eletrólito líquido que 

requer reposição de água periodicamente onde o eletrólito geralmente é 

uma solução aquosa de ácido sulfúrico. 

• Baterias fluídicas livres de manutenção – semelhantes às citadas 

anteriormente onde o eletrólito é liquido, porém não requer reposição de 

água, onde um respiro no seu invólucro permite a saída de gases. Caso 

a bateria seja virada o eletrólito pode vazar. 

• Baterias Seladas - geralmente possuem seu eletrólito em forma de gel, 

que também não requerem manutenção quanto ao eletrólito. Estas são 

seladas e possuem tecnologia VRLA (Valve Regulated Lead Acid 

Battery), ou seja, um mecanismo de válvula de regulação que permite o 

escape dos gases, hidrogénio e oxigénio, durante o processo de carga. 

A tensão de carga, neste tipo de baterias, é mais baixa que nos outros 

tipos de baterias ácidas. 

• Baterias AGM (Absorved Glass Mat) - São baterias ácidas muito 

modernas que em vez de usarem gel, se utilizam de fibra de vidro 

envolvendo o eletrólito, o que contribui para que sejam mais resistentes 

aos impactos. O eletrólito é absorvido neste material específico e estas 

baterias também utilizam a tecnologia VRLA, porém com algumas 

inovações quanto aos materiais. 

 

Alguns fabricantes conhecidos de baterias aplicadas em sistemas solares 

fotovoltaicos, cujo fornecimento pode ser encontrado no Brasil são: 

� Trojan, Enersys, BAE, Moura, Tudor, Freedoom, Bosch, Newmox, dentre 

outros grandes fabricantes.  
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Neste trabalho, todas as vezes que mencionado o termo “banco de baterias”, 

quer dizer que o sistema de armazenamento de energia elétrica é composto de uma 

ou mais baterias. 

 

2.4.4 Inversores  

 

Os inversores são dispositivos capazes de converter a tensão CC de entrada 

em uma tensão de saída CA de forma simétrica com amplitude e frequência 

desejadas, onde a tensão e frequência de saída podem ser fixas ou variáveis 

(LOPEZ, 2002). 

Em um sistema fotovoltaico, a tensão contínua de entrada geralmente é 

proveniente do banco de baterias no caso de sistemas com armazenamento de 

energia e proveniente diretamente dos módulos fotovoltaicos no caso de sistemas 

conectados diretamente à rede. Em ambos os casos o objetivo é o mesmo, ou seja, 

alimentar cargas em CA.  

Os inversores podem ser classificados como monofásicos ou trifásicos, 

geralmente dotados de dispositivos eletrônicos de bloqueio e disparo que são 

usados na comutação eletrônica da tensão contínua para se obter a forma de onda 

de saída constituída pelo princípio PWM ou tecnologias afins. Para o chaveamento 

da tensão CC, geralmente se utilizam de alguns componentes eletrônicos como BJT, 

MOSFET, IGBT, MCT, SIT, GTO ou Tiristores (LOPEZ, 2002). 

Quanto à construção eletrônica, os inversores podem ser classificados 

basicamente em quatro tipos, sendo eles os que geram tensão CA de onda 

retangular, PWM, de senóide modificada e de onda senoidal. 

 

� Inversores de onda retangular  

 

Os inversores de onda retangular são muito mais simples quanto à sua 

construção e robustez eletrônica e por isso são relativamente mais baratos que os 

tipos supracitados. A corrente contínua é chaveada a uma determinada frequência 

gerando uma corrente alternada com característica retangular. A FIGURA 2.7 

expressa uma forma de onda retangular gerada por estes inversores. 
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FIGURA 2.7 - FORMA DE ONDA RETANGULAR.  

FONTE: MESSENGER E VENTRE (2000). 

 

Segundo Messenger e Ventre (2000), estes inversores apresentam um baixo 

custo e possuem aplicações bastante limitadas e sua utilização não é recomendada 

para todo tipo de carga, onde sua distorção harmônica pode chegar a valores 

próximos de 40%.  

 

� Inversores PWM 

 

Estes equipamentos funcionam segundo o princípio de modulação de 

largura de pulsos, onde o sinal de saída correspondente mantém a amplitude dos 

pulsos constantes e varia-se a sua largura proporcionalmente aos valores de disparo 

conforme o sinal do modelo matemático de modulação, nos instantes 

correspondentes. Este princípio de chaveamento pode ser visualizado na FIGURA 

2.8, onde a linha pontilhada simboliza a senóide equivalente à modulação de largura 

de pulsos aplicada em um sistema de controle de chaveamento. 

 

 
FIGURA 2.8 - GERAÇÃO DE FORMA DE ONDA PWM.  

FONTE: ADAPTADO DE MESSENGER E VENTRE (2000). 
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No princípio PWM a frequência é determinada controlando-se o tempo de 

repetição para a sequência de impulsos através do algoritmo de controle de 

chaveamento (MESSENGER e VENTRE, 2000). 

Estes inversores são adequados mesmo para a operação de equipamentos 

eletrônicos sensíveis. Os inversores PWM são mais caros que os inversores de onda 

retangular em função de maior complexidade dos seus circuitos eletrônicos de 

processamento e controle para gerar este tipo onda. 

 

� Inversores de senóide modificada  

 

Os inversores de senóide modificada ou de onda semi senoidal apresentam 

uma forma intermediária entre a onda retangular e a onda senoidal pura. O princípio 

PWM é aplicado a valores positivos e negativos da tensão, conforme ilustra a 

FIGURA 2.9. Isto permite reduzir drasticamente a distorção harmônica e deixar a 

forma de onda mais parecida com uma forma de onda senoidal composta de semi 

ciclos positivos e negativos. 

Estes inversores atendem à maioria das necessidades domésticas e 

profissionais de pequeno e médio porte, porém ainda pode apresentar restrições 

com produtos eletrônicos complexos. Alguns inversores deste tipo utilizam um 

transformador toroidal na saída do equipamento que pode funcionar como um filtro e 

servem para isolar o SF da rede da concessionária local ou de outros sistemas 

energéticos. Em função da instalação do referido transformador, estes modelos se 

tornam mais caros e um tanto mais pesados. 

Para se utilizar um inversor do tipo senóide modificada, deve-se verificar a 

sua adequação para uma aplicação particular com o fabricante, a menos que a 

aplicação esteja especificada no manual do inversor. 
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FIGURA 2.9 - FORMA DE ONDA SENÓIDE MODIFICADA.  

FONTE: ADAPTADO DE MESSENGER E VENTRE (2000). 

 

� Inversores de onda senoidal  

 

Com a necessidade de inversores que produzissem uma forma de onda 

praticamente senoidal a serem utilizados para cargas mais sensíveis, a tecnologia 

de inversores de onda senoidal amadureceu. Os inversores de senóide pura são 

assim identificados por apresentarem em suas saídas uma forma de onda de 

apenas uma frequência com um nível de distorção harmônica muito próxima de 

zero. Esta forma de onda possui características elétricas é muito semelhante à forma 

de onda fornecida pela concessionária local. A maioria dos equipamentos e 

dispositivos elétricos em corrente alternada são projetados para funcionarem com 

uma forma de onda senoidal a uma determinada frequência, a frequência da rede. 

Estes inversores são capazes de fornecer energia com uma forma de onda que 

chega a se confundir com a disponibilizada pela concessionária local de energia. A 

FIGURA 2.10 ilustra um exemplo de forma de onda gerada por estes tipos de 

inversores. 

 

 
FIGURA 2.10 - FORMA DE ONDA SENOIDAL SEM DISTORÇÃO HARMÔNICA. 

FONTE: O AUTOR (2013). 
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Estes dispositivos são altamente sofisticados e, como consequência, são 

mais caros que os de senóide modificada. Geralmente estes equipamentos são 

utilizados para alimentar cargas mais sensíveis como aparelhos de regulação de 

laboratório, equipamentos aeronáuticos, aparelhos de teste, certos aparelhos de 

som ou vídeo, entre outros. 

 

� Comparação  

  

A TABELA 2.3 apresenta uma comparação entre os quatro tipos de 

tecnologia de inversores apresentados anteriormente.  

 

TABELA 2.3 - PARÂMETROS DE DESEMPENHO DOS INVERSORES.  

 

FONTE: ADAPTADO DE MESSENGER E VENTRE (2000). 

 

Baseando-se na TABELA 2.3 pode-se considerar que o inversor de onda 

retangular é o menos caro e é relativamente eficiente, mas tem limitações em suas 

aplicações com altos percentuais de distorção harmônica. Já o inversor de senóide 

modificada é mais complexo, mas ainda relativamente eficaz. Ao se falar do inversor 

tipo PWM, o mesmo apresenta um custo mais elevado, porém apresenta alta 

eficiência e um mínimo de distorção harmônica. O inversor de senóide pura tem o 

mínimo de distorção, mas apresenta uma menor eficiência para aplicações de 

sistemas isolados (MESSENGER e VENTRE, 2000). 

Para os inversores utilizados em sistemas fotovoltaicos, a máxima eficiência 

pode ser alcançada próximo à sua potência nominal e é sempre importante 

considerar a curva de eficiência versus a curva de potência de saída do inversor ao 

se especificar o equipamento para o sistema. Algumas cargas possuem uma 
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corrente de partida mais alta e é importante levar em consideração o fornecimento 

de potência suficiente para satisfazer os requisitos das cargas a serem alimentadas 

pelo sistema. O dimensionamento inadequado deste componente pode gerar 

superaquecimento, introduzir ruído indesejado ao sistema ou ainda saturar ou 

danificar o equipamento caso o mesmo não possua todas as proteções elétricas 

desejáveis para a aplicação em questão. 

Os inversores podem ser classificados para utilização em sistemas isolados, 

sistemas conectados à rede sem baterias e sistemas conectados a rede com 

baterias (LOPEZ, 2002). 

Para inversores isolados, é necessário que a saída do inversor funcione 

como uma fonte de tensão de forma que as características desta fonte de tensão 

estejam dentro dos parâmetros mínimos de atendimento das cargas do sistema. Já 

no caso dos inversores conectados à rede é mais conveniente que o gerador da 

concessionária local cumpra com o papel de fonte de tensão e que o inversor 

funcione como uma fonte de corrente, fornecendo corrente ao sistema conectado. 

Ao se falar de inversores conectados à rede com bateria de back up capazes de 

fornecimento de energia para cargas de emergência, se a rede por algum motivo se 

desconecta do sistema, este deve ser capaz de realizar uma comutação 

sincronizada com a rede através de sua fonte de corrente interna, sincronizando a 

fonte de tensão de saída para as cargas de emergência a serem alimentadas 

(MESSENGER e VENTRE, 2000).  

No caso de inversores com capacidades combinadas, ou seja, preparados 

para conexão à rede com bateria de backup, geralmente quando o nível de carga da 

bateria cai para um valor predeterminado pelo sistema de monitoramento e controle, 

o inversor possibilita que a rede local carregue a bateria se não for um horário de 

incidência solar. Alguns fabricantes disponibilizam um relógio interno de tempo real, 

onde se podem programar os horários convenientes para esta automação de carga 

das baterias. Estes dispositivos geralmente são dotados de dois tipos de conexão 

para a fiação CC, sendo uma para as baterias e outra para os módulos fotovoltaicos.  

Muitos destes dispositivos possuem a tecnologia MPPT integrada aos seus 

sistemas de controle para alternar a tensão CC de entrada. Isto permite ao arranjo 

fotovoltaico a alcançar o seu melhor desempenho e consequentemente o arranjo 

pode apresentar uma maior potência comparada aos equipamentos que não dispões 

desta tecnologia, que está diretamente relacionada com a eficiência do sistema. 
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Alguns inversores disponibilizam um recurso de ajuste de partida do inversor a 

valores mínimos de entrada CC, de forma que o inversor não fique entrando e 

saindo de operação a qualquer valor de geração fotovoltaica disponível, o que pode 

aumentar o tempo de vida útil do equipamento bem como evitar o funcionamento do 

mesmo em condições de geração insignificante considerando-se o seu consumo 

interno. Os inversores mais modernos para aplicações fotovoltaicas, muitas vezes 

incorporam alguns recursos adicionais para aperfeiçoar o desempenho do inversor. 

Como exemplo de alguns fabricantes conceituados destes equipamentos, 

que se encontram comercialmente com facilidade no Brasil, pode-se citar os 

seguintes: 

� SMA, Fronius, Danfoss, Out Back, Solar Max, Victron, Power One, 

Kaco, Eltek Valere, Santerno, ABB, WEG, CP Eletrônica, Schneider, 

dentre muitos outros fabricantes. 

 

2.5 BREVE REVISÃO DA LITERATURA TÉCNICO- CIENTÍFICA  

 

Com a utilização de sistemas auxiliares utilizando energia solar fotovoltaica 

com armazenamento de energia para alimentar diferentes tipos de carga, estudos do 

gênero vêm sendo desenvolvidos em alguns países. Em sua grande parte o 

desenvolvimento de protótipos desta categoria podem ser encontrados com maior 

abrangência na Ásia e Estados Unidos da América, conforme os experimentos a 

serem apresentados a seguir.  

Hirachi et al. (1996) realizaram um experimento com um sistema interativo 

com a rede da concessionária local, bidirecional, com armazenamento de energia de 

3 kVA de potência instalada. A FIGURA 2.11 ilustra o esquema do sistema 

desenvolvido em 1996, onde o sistema de monitoramento e controle tinha como 

base três ciclos fundamentais.  

No primeiro ciclo, enquanto a geração fotovoltaica atinge seus valores 

máximos, o sistema de monitoramento e controle permite que o banco de baterias 

seja carregado. Simultaneamente as cargas são alimentadas pelo Sistema 

Fotovoltaico (SF) e o excedente de potência gerada é injetada na rede. O inversor 

bidirecional utilizado no projeto transforma a tensão em Corrente Alternada (CA) em 

Corrente Contínua (CC) e vice versa, permitindo assim carregar as baterias através 

da rede local em momentos de baixa incidência solar. Caso as baterias estejam 
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carregadas, a chave MC4 abre e o SF alimenta apenas as cargas, devolvendo o 

excedente de energia produzida para a rede.  

Em uma segunda etapa, em caso de anomalias com a rede local, o sistema 

de controle e monitoramento abre a chave MC1 e com o banco de baterias 

carregado, o sistema pode funcionar como um sistema isolado. Nesta condição, 

existindo ainda geração fotovoltaica, a mesma contribui para o carregamento do 

banco de baterias e alimentação das cargas. 

Na terceira fase do ciclo, sem geração fotovoltaica, o sistema de controle 

abriria a chave MC3 e com as chaves MC1 e MC4 fechadas, a rede da 

concessionária local de energia alimenta as cargas e carregaria o banco de baterias. 

  

 
FIGURA 2.11 - DIAGRAMA DO SISTEMA PROPOSTO POR HIRACHI ET AL. COM O SISTEMA DE 

CONTROLE. 

FONTE: ADAPTADO DE HIRACHI ET AL.(1996). 

 

Para o projeto apresentado através da FIGURA 2.11, foi realizada uma 

comparação dos custos de energia e a capacidade de geração de um sistema 

interativo com armazenamento de energia automatizado. Estes aspectos foram 

avaliados de forma experimentais e classificados como um sistema versátil e 

funcional por Hirachi et al.(1996).   

Em 1998 um grupo de estudos de Taiwan composto pelos pesquisadores 

Chiang, Chang, e Yen da National Lien Ho College of Technology and Commerce – 

Miao Li revelou um estudo sobre uma planta fotovoltaica residencial experimental 

com armazenamento de energia. Trata-se de uma unidade experimental de 600 W 

onde o sistema é conectado à rede e possui um sistema de armazenamento de 
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energia de back up através de baterias capaz de suprir toda a carga instalada 

(CHIANG et al.,1998).  

Neste estudo, conforme relatado por Chiang et al. (1998), no período de 22h 

às 8h do dia seguinte, em função da baixa ou nenhuma incidência solar,  a 

concessionária local carregara as baterias do sistema (etapas 1 e 2 do ciclo diário). 

Nesta ocasião o inversor funcionava como um conversor CA / CC, transformando a 

tensão alternada da concessionária em tensão contínua para carregar as baterias. 

No período de alta incidência solar, o sistema fotovoltaico era capaz de carregar as 

baterias, alimentar as cargas e o excedente de energia produzida ainda poderia ser 

devolvido à rede da concessionária local (etapa 3 do ciclo diário). Com o decréscimo 

da incidência solar sobre o SF, as baterias começavam o processo de descarga, 

onde o inversor injetara em forma de tensão CA esta energia CC acumulada, 

alimentando assim todas as cargas do sistema. Isto ocorrera em um momento de 

pico de utilização das cargas instaladas (etapa 4 do ciclo diário). 

As etapas do ciclo diário do sistema experimental de Chiang et al. podem ser 

visualizadas na FIGURA 2.12. 

 

 
FIGURA 2.12: CICLO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.  

FONTE: CHIANG ET AL. (1998). 
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Os resultados do sistema foram considerados satisfatórios por Chieng et al.. 

O controle do arranjo fotovoltaico utilizando tecnologia MPPT (Maximum Power Point 

Tracking), um filtro integrado e um sistema de controle sincronizando o SF com 

armazenamento à rede, puderam otimizar os ciclos diários propostos como 

esperado (CHIANG et al., 1998).  

Em 2001, um grupo de pesquisa com o apoio da New England Power 

Service composto pelos pesquisadores Giraud e Salameh relata o desempenho de 

um sistema híbrido residencial de 4 kW com de armazenamento energia conectado 

à rede. O sistema era composto por um SF e um sistema de geração eólico, 

localizados em Lowell, MA, nos Estados Unidos da América. O sistema foi 

originalmente projetado para atender a demanda típica de carga da Nova Inglaterra, 

com uma possível perda de alimentação de um dia, como recomendado pela 

concessionária local. Os dados utilizados no cálculo foram a velocidade do vento e 

irradiação obtidos a partir do Centro Nacional do Clima, na Carolina do Norte. Foram 

apresentados os resultados referentes a dois anos de funcionamento do projeto. Por 

volta do meio-dia o sistema está com seus valores de geração em níveis máximos 

alimentando sua carga e fornecendo energia adicional para o armazenamento ou 

para a rede. A produção de energia no local é acompanhado de minimização da 

poluição ambiental, redução de perdas em sistemas de transmissão de energia e 

equipamento de distribuição, e ainda apoia a concessionária local no controle da 

demanda (GIRAUD e SALAMEH, 2001).  

Conforme ilustra a FIGURA 2.13, o sistema desenvolvido por Giraud e 

Salameh que é composto pelas fontes de geração FV, eólica e pela concessionária 

local de energia, onde esta está conectada diretamente aos inversores, contribuindo 

para o sistema através injeção de energia no barramento de corrente contínua. 

Desta forma o inversor é utilizado para inverter a corrente contínua que é suprida 

pelas três fontes de energia.  
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FIGURA 2.13: CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA EM LABORATÓRIO.  

FONTE: ADAPTADO DE GIRAUD E SALAMEH (2001). 

 

No projeto desenvolvido por Giraud e Salameh todas as fontes de energia 

contribuem para o armazenamento de energia que será utilizada pela carga 

conforme a necessidade de utilização, porém foram classificadas como fontes de 

energia primária para o sistema de monitoramento e controle as fontes eólicas e FV. 

A energia da concessionária era utilizada quando estas duas outras fontes não eram 

capazes de manter o banco de baterias carregado e tudo isto era monitorado e 

controlado pelo sistema de controle dedicado ao projeto. Assim, houve uma redução 

significativa de utilização da energia da concessionária local.  

Os estudos foram direcionados para se comparar os custos da energia 

consumida com o sistema híbrido e sem este sistema, utilizando-se diretamente a 

energia fornecida pela concessionária. Os resultados comparativos com a análise 

dos custos mostraram que o custo da energia produzida pelo sistema híbrido ficou 

muito mais atrativo que o custo da energia fornecida somente pela concessionária 

local. Concluiu-se que durante os horários de ponta a utilização da energia da 

concessionária foi largamente reduzida através de lógica implementada no sistema 

de controle e monitoramento, utilizando-se a energia produzida e armazenada pelas 

fontes primárias programadas através do sistema de controle. Em longo prazo o 

projeto se mostra viável e os níveis de qualidade de energia produzida pelo sistema 

encontram-se aceitáveis conforme normas vigentes (GIRAUD e SALAMEH, 2001). 
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Em 2007, Zhou et al. apresentaram o projeto de funcionamento de um SF 

utilizando a lógica de um CLP para controlar a comutação do sistema fotovoltaico 

direcionando a geração de energia para a carga, para a rede ou armazenando  

energia através de um banco de baterias. Este trabalho foi apesentado no ISES 

World Congress 2007, na cidade de Beijing, China. Segundo Zhou et al. (2007), 

neste projeto o sistema de geração de energia solar fotovoltaica pode carregar a 

bateria, onde a energia armazenada na bateria será convertida em corrente 

alternada para a carga através do inversor. Isto só ocorrerá quando a geração de 

energia através dos painéis fotovoltaicos (FV) não for suficiente para alimentar o 

inversor bidirecional. Quando a energia produzida pelos módulos FV é suficiente 

para o funcionamento do inversor, este converte a corrente contínua para corrente 

alternada com o intuito de alimentar a carga, onde a geração excedente é injetada 

de forma automática na rede da concessionária local. 

Em alguns momentos o sistema de geração on grid não se torna possível 

devido à baixa geração de energia FV em tempo real. Nestes casos, se as baterias 

estiverem totalmente carregadas ou com um nível de carga suficiente para gerar 

corrente alternada através do inversor, será utilizada toda a energia armazenada no 

banco de baterias. Os limites máximos de descarga do banco de baterias e 

determinado pela lógica de funcionamento do CLP que é responsável por controlar o 

sistema de forma automatizada. Quando as baterias também não são capazes de 

fornecer energia para o funcionamento do inversor, a carga é alimentada pela rede 

da concessionária local. Isto ocorre de maneira inteligentemente onde a rede 

também pode fornecer a energia para a carga se o sistema fotovoltaico não for 

capaz de gerar energia ou não tiver energia armazenada nas batarias do sistema 

(ZHOU et al., 2007). 

Um diagrama simplificado indicando o funcionamento do sistema 

desenvolvido por Zhou et al. pode ser visualizado através da FIGURA 2.14. 
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FIGURA 2.14: ESTRUTURA DO SISTEMA COM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA CONECTADO À 

REDE.  

FONTE: ADAPTADO DE ZHOU ET AL. (2007). 

 

No trabalho apresentado por Zhou et al. em 2007 encontrou-se o correto 

funcionamento do sistema através de lógica do CLP com um sistema experimental 

que alimentava a carga baseada em aparelhos de ar condicionados. O sistema 

contava com inversor bidirecional de energia capaz de carregar a bateria também 

através da rede também, segundo as lógicas de programação implementadas. 

Tratando-se do desenvolvimento do projeto objeto deste trabalho, a grande 

dificuldade de se implementar um projeto com particularidades semelhantes aos 

casos supracitados de outros autores é a obtenção no mercado nacional de 

inversores para sistemas conectados à rede que possam trabalhar com sistema de 

armazenamento de energia integrado. Um dos obstáculos de implementação desta 

tecnologia se refere ao alto custo e dificuldade de aquisição deste componente, pois 

já é possível a utilização de inversores fabricados pela empresa Out Back que 

possuem um conjunto de baterias integradas aos inversores capazes de executar 

esta funcionalidade. Out Back é um fabricante norte americano de equipamentos de 

energia e foi pioneiro em muitas das tecnologias que se tornaram padrões da 

indústria para a conversão de energia e há alguns anos se especializou na 

fabricação de equipamentos de onda senoidal pura para instalações fotovoltaicas 

isoladas para autoconsumo residenciais e industriais (Out Back, 2012).  

Além da empresa Out Back, sabe-se da existência de protótipos e produtos 

em testes de outros fabricantes, inclusive asiáticos, porém não se conseguiu acesso 
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ao detalhamento técnico destes dispositivos e os mesmos não foram considerados 

nesta pesquisa. 

Pode-se observar na FIGURA 2.15 uma aplicação utilizando um inversor da 

série GFX deste fornecedor que é capaz de funcionar conectado à rede da 

concessionária local de energia e acoplado à um banco de baterias de backup 

simultaneamente. O mesmo pode ainda funcionar como carregador de baterias nos 

momentos em que se utiliza a energia da rede local, funcionando em conjunto com o 

controlador de cargas do SF deste mesmo fabricante de forma inteligente, 

proporcionando que as mesmas estejam carregadas para que o sistema funcione 

nos momentos em que a rede local não estiver disponível ou estiver desabilitada de 

forma automática. 

 

 
FIGURA 2.15: INVERSOR SÉRIE GFX.  

FONTE: ADAPTADO DE OUT BACK (2012). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para se atingir os objetivos propostos para este projeto, a metodologia 

empregada se divide basicamente em quatro etapas macros, sendo elas: 

 

� Dimensionamento do projeto. 

O dimensionamento do projeto é abordado na secção 3.1 e trata de todo o 

memorial de cálculo necessário para se construir o protótipo do sistema proposto e 

seus respectivos componentes.  

Nesta etapa são calculados o consumo diário, a capacidade de corrente e as 

perdas do sistema. Também são realizados todos os cálculos envolvendo os módulo 

fotovoltaicos levando-se em consideração todas as condições geográficas do local 

da instalação, onde se obtém o dimensionamento do módulo FV, seus quantitativos, 

disposição física e o ângulo de inclinação dos mesmos no momento da instalação. 

Os demais componentes como a bateria, o controlador de cargas e o inversor 

também são dimensionados e especificados nesta etapa.  

 

� Desenvolvimento do sistema de monitoramento e controle. 

O desenvolvimento do sistema de monitoramento e controle é abordado na 

secção 3.2, onde se apresenta o sistema de monitoramento e controle além da 

metodologia utilizada para se desenvolver um transdutor proporcional de tensão 

necessário para integrar a medição analógica de tensão da bateria ao CLP. 

 

� Apresentação, funcionamento e descrição do protótipo do sistema. 

A apresentação, funcionamento e descrição detalhada do protótipo do 

sistema é abordada na secção 3.3. Nesta etapa se apresenta toda a metodologia de 

operação e funcionamento do sistema. 

 

� Testes de laboratório, práticos e experimentais com o protótipo do 

sistema. 

Os testes de laboratório, testes práticos e experimentais com o protótipo do 

sistema são abordados no item 3.3.2 deste trabalho, onde foram detalhados todos 

os aspectos relacionados aos testes e ensaios realizados com protótipo do sistema. 

Na sequência todos os resultados são analisados.  
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3.1   DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 

 

Neste item são abordadas algumas técnicas utilizadas para se dimensionar 

uma planta fotovoltaica com armazenamento de energia através de bateria, 

compondo um sistema isolado, sendo esta uma etapa extremamente importante 

para construir o protótipo do sistema.  

O local de instalação do protótipo do sistema é cidade de Curitiba, no Estado 

do Paraná, Brasil. Nesta instalação são utilizados componentes como módulos 

fotovoltaicos de silício poli cristalino, controlador de carga para sistemas de 

armazenamento com baterias, bateria estacionária chumbo ácida e um inversor. 

Para efeito de cálculos, a carga instalada alimentada por este protótipo utiliza tensão 

nominal de 127 V que é a mesma tensão da rede disponível no local da instalação. 

O esquema elétrico deste sistema pode ser visualizado na FIGURA 3.1. 

 

 
FIGURA 3.1 – DIAGRAMA ELÉTRICO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DESENVOLVIDO NESTE 

TRABALHO.  

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

3.1.1 Cálculo do consumo diário 

 

Para dar início a esta etapa, basta conhecer a potência instalada de cada 

carga, quanto tempo por dia ela fica alimentada pelo sistema e durante quantos dias 

na semana a mesma é utilizada. A TABELA 3.1 exemplifica como estas informações 

podem ser levantadas para se calcular o consumo diário, montando-se o quadro de 
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cargas e seus respectivos cálculos. Segundo Calvin (2009), as expressões (3.1) e 

(3.2), demonstram como são obtidos os valores totais da potência nominal e do 

consumo diário de energia respectivamente. 

 

TABELA 3.1 – LEVANTAMENTO DE CARGAS. 

 

 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Pnt = 	Σ�Pn	x	n																																																																																																																																		�3.1	 
Pnt = 15x3 = 45	W																																																																																																																														 

 

 

WD = 	Σ�Pn	x	t	x	n																																																																																																																												�3.2	 
WD = 3x15x3x �57� = 96,4	Wh

���.																																																																																												 
 

Onde,  

Pnt = Potência nominal total da instalação, em watt (W). 

Pn = Potência nominal de cada equipamento, em watt (W). 

n = Número de equipamentos iguais instalados. 

t = Tempo em que cada equipamento fica ligado no dia em hora (h). 

WD = Consumo diário em watt-hora por dia (Wh/dia). 

Desta forma, se considera para o projeto um consumo diário de  

96,4 Wh/dia, considerando-se que as três lâmpadas são alimentadas durante três 

por dia, ou seja, durante o horário de ponta e cinco vezes por semana (de segunda à 

sexta feira). 

 

3.1.2 Cálculo da capacidade de corrente do sistema 

 

Esta etapa é importante para o correto dimensionamento da potência dos 

módulos fotovoltaicos, baterias e controladores de carga do sistema. Para este 

Qtde
Descrição 

da carga

Potência 

Nominal 

(W)

Potência 

Nominal 

total (W)

Total de 

uso diário 

(h/dia)

Uso semanal 

(dias na semana)

Consumo diário 

(Wh/dia)

3,0

Lâmpada 

eletrônica 15,0 45,0 3,0 5,0 96,4

45,0 96,4Total
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projeto adota-se que o banco de baterias será composto por unidades cuja tensão 

nominal de cada bateria é igual a 12 V. 

Segundo Morais (2009), pode-se calcular a capacidade de corrente diária 

máxima para este sistema conforme a expressão (3.3): 

 

Cim = WD
Ubat																																																																																																																																								�3.3	 

Cim = 

"#,$
%& = 8,0	 )*+,-  

 

Onde, 

Cim = Capacidade de corrente diária máxima, em Ampére - hora por dia 

(Ah/dia). 

Ubat = Tensão nominal do banco de baterias, em Volt (V). 

 

Por segurança, geralmente utiliza-se um fator adicional para prever um 

aumento do consumo de forma que o sistema comporte com segurança esta 

alteração, caso ocorra. Para projetos de maior porte, par aplicações reais de 

funcionamento, deve-se levar em conta um estudo utilizando o fator de demanda 

para se obter um fator mais adequado e realista para cada situação. Para este 

protótipo, utiliza-se um fator de aumento de consumo de 10%, onde basta multiplicar 

o resultado da expressão (3.3) por 1,10, para obter a capacidade de corrente 

instalada com o fator de aumento de carga (Cim*), conforme o item (3.4). 

 

Cim ∗	= 	Cim	�1 + 10%																																																																																																																			�3.4	 
Cim ∗	= 8x1,10 = 8,80	 Ah���																																					 

 

Será considerada para o protótipo uma capacidade de corrente de  

8,80 Ah/dia. 

 

3.1.3 Cálculo das perdas do sistema 
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Neste item são estimadas as possíveis perdas no sistema de forma a poder 

compensá-las durante o dimensionamento dos principais componentes do sistema. 

O ideal é que se tenha bem definido quais perdas e que tipos de perdas são 

considerados nesta instalação (CALVIN, 2009).  

Segundo Morais (2009), o método de cálculo utilizado para se estimar estas 

perdas é apresentado através da expressão (3.5), onde o detalhamento de cada 

item está indicado na TABELA 3.2. Desta forma é possível obter o valor do Fator de 

Perdas Totais (KT) [1]. 

 

KT = 41 − �KB + KC + KR + KX	9x :1 − KAxDaut
DOD =																																																																�3.5	 

 

TABELA 3.2 – DESCRIÇÃO E VALORES UTILIZADOS PARA CALCULAR O FATOR DE PERDAS 

TOTAIS. 

 
FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Onde, 

Daut = Dias de autonomia ou número de dias equivalentes em função das 

horas em as batarias podem suprir o sistema. 

DOD = Máxima profundidade de descarga adotada para as baterias. 

KA = Perdas por auto descargas da bateria à 20°C. 

KB = Perdas nas baterias por envelhecimento, fortes descargas ou baixas 

temperaturas. 

KC = Perdas no inversor. 

KR = Perdas no controlador de cargas.  

KX = Perdas estimadas por efeito Joule. 

Daut = 2,00

DOD = 0,80

KA = 0,01

KB = 0,00

KC = 0,08

KR = 0,01

KX = 0,00

KV = 0,00

0,89Rendimento Global 

Perdas no controlador de cargas

Perdas por efeito estimadas por Joule

Dias de autonomia ou número de dias na semana 

que podem ser suportados pelas baterias

Máxima profundidade de descarga das baterias

Perdas por auto descargas da bateria à 20°C

Perdas nas baterias por envelhecimento, fortes 

descargas ou baixas temperaturas

Perdas no inversor

Outras perdas
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KV = Outras perdas que podem existir e que não foram consideradas acima. 

 

Aplicando-se a expressão (3.5) com os valores considerados na TABELA 

3.2, encontrou-se o valor de KT igual a 0,89. Na sequência deve-se considerar este 

valor na capacidade de condução de corrente da referida planta de forma a eliminar 

ou reduzir a influência destas perdas no funcionamento do sistema. Assim, deve-se 

recalcular o Cim* para obter a capacidade de corrente máxima com perdas (Cmax) 

conforme o item (3.6) (MORAIS, 2009). 

 

Cmax = >?@∗
AB 																																																																																																																																							�3.6	  

 

Cmax = C,CD
D,C" 	= 9,89	 )*+,-  

 

Estas informações serão importantes para se calcular o quantitativo de 

módulos fotovoltaicos e de baterias necessárias para o sistema. 

 

3.1.4 Cálculo dos módulos fotovoltaicos 

 

Nesta etapa são calculados os parâmetros para se especificar os módulos 

fotovoltaicos necessários para compor o sistema. Além dos valores de Cmax 

calculados anteriormente (3.6), se fazem necessários os cálculos envolvendo HSP 

(Horas de Sol Pico) do local da planta.  HSP é uma unidade que mede a irradiação 

solar e é definida como o tempo em horas de uma hipotética irradiação solar 

constante de 1000 W/m2. Uma hora pico solar é igual a 3,6 MJ/m2 ou o equivalente a 

1 kWh/m2 (CRESESB, 2013).  

Conhecendo-se o local de instalação do projeto, podem-se obter alguns 

dados importantes para o dimensionamento, conforme apresentados na TABELA 

3.3. 
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TABELA 3.3 – COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA CIDADE CURITIBA. 

 
FONTE: INMET (2013). 

 

A TABELA 3.3 apresenta além das coordenadas geográficas da cidade, a 

média das temperaturas máximas anuais medidas nesta cidade que também serão 

úteis para o dimensionamento dos módulos FV, assim como a radiação diária média 

mensal que é apresentada abaixo. 

Segundo o CRESESB (2013), utilizando estas coordenadas do local, pode-

se obter a radiação diária média mensal através do software Sundata, disponível 

gratuitamente online, conforme apresentada na TABELA 3.4. Esta Tabela apresenta 

os valores de radiação diária média mensal referenciado ao plano horizontal, ou 

seja, com inclinação de 0° à uma superfície plana a o ponto de coordenadas 

geográficas supracitado.  

 

TABELA 3.4 – RADIAÇÃO DIÁRIA MÉDIA MENSAL EM KWH/M².DIA. 

 
FONTE: CRESESB (2013). 

 

Neste projeto se considera a metodologia onde o ângulo de inclinação é 

igual ao plano horizontal e na sequência os valores de HSP são corrigidos para a 

inclinação do painel fotovoltaico relacionada à latitude do local da instalação 

(MORAIS, 2009).   

Para sistemas autônomos, é recomendado que se tenha um ângulo de 

inclinação durante a instalação dos módulos, de forma a garantir a maior captação 

nos períodos de menor irradiância, período este próximo ao solstício de inverno 

(CRESESB, 2013). 

 

 

 

 

Latitude  Longitude Localidade U.F. Pais
Média das temperaturas 

máximas

-25,44 49,22 Curitiba PR BRA 22,7

UND Inclinação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

HSP 0° 4,7 4,11 3,47 3,1 2,5 2,5 3,1 3,31 3,7 4,22 4,94 5,06
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3.1.5 Ângulo de inclinação de instalação dos módulos FV 

 

Para se determinar o ângulo de inclinação de instalação dos módulos 

fotovoltaicos referenciados ao plano horizontal, recomenda-se estudar a posição do 

Sol em cada mês de ano em função da latitude onde o painel será instalado, de 

forma e obter uma maior captação de incidência solar nesta área (PEREZ et al., 

1986).  

Para se determinar a inclinação de instalação do painel fotovoltaico 

orientado para o norte, aplicados à utilização doméstica ou outra não sazonal, deve-

se adicionar 5° à latitude do local ou subtrair 5° nos países em que o painel deva 

estar orientado para o Sul (MORAIS, 2009). Neste caso, como a cidade de 

instalação está localizada no hemisfério Sul, o painel deve estar orientado para o 

Norte, onde se adotado um ângulo de inclinação do painel fotovoltaico (α) igual à 

30°, onde adicionou-se 5° à Latitude aproximada do local (φ). 

Para isto, se faz necessário calcular a Declinação Solar (δs), que é o ângulo 

formado pela linha imaginária entre a Terra e o Sol, ao meio dia solar, com o plano 

do Equador para cada dia do mês, conforme a expressão (3.7). 

 

sen	δs = sen	23,45°	x	sen	 I360�284 + n	
365 J																																																																															�3.7	 

 

Neste caso, n é o número de dias do ano. Para utilizar o número de dias 

corretamente na expressão deve-se considerar o número de dias corridos no ano 

até a data em que será estudada. Como exemplo, para indicar o dia 01 de Março na 

expressão, deve-se considerar que n vale 60, pois esta data representa o 

sexagésimo dia do ano. Na expressão n pode variar de 1 até 365. A FIGURA 3.2 

esclarece o posicionamento de δs ilustrando a linha do Equador, os trópicos de 

Câncer e Capricórnio e o Sol. Importante ressaltar que em função da latitude, os 

painéis do projeto estarão orientados para o Norte e os sinas dos ângulos de 

correção se tornam negativos. 
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FIGURA 3.2 – DECLINAÇÃO SOLAR (δS). 

FONTE: MORAIS (2009). 

 

A FIGURA 3.3 mostra como o ângulo de incidência solar sobre o módulo 

fotovoltaico nem sempre estará perpendicular ao plano dos mesmos, o que interfere 

em uma perda de incidência solar pela inclinação do painel e sua latitude, o que 

precisa ser corrigido para se obter um HSP mais próximo do real. 

 

 
FIGURA 3.3 – ÂNGULO DE INCIDÊNCIA SOLAR. 

FONTE: MORAIS (2009). 

 

 Na sequência, se faz necessário calcular o Fator de Correção (FC) que 

corrige a inclinação do painel solar em relação à declinação solar na latitude da 

instalação, conforme as expressões (3.8) e (3.9). Conforme a FIGURA  3.3 o ângulo 

α é a inclinação do módulo fotovoltaico e o ângulo β é o ângulo de incidência solar 

referente à normal da superfície do módulo em questão.  

Os valores de FC também são calculados para todos os dias do mês, onde 

se utiliza o maior valor encontrado para corrigir a radiação diária média mensal de 

cada mês, garantindo assim uma boa incidência solar para os dias de maior 

inclinação normal aos painéis. 
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cos β = sen	δs	x	sen	φ	x cos α																																																																																																									�3.8	 
 

FC = 1 − cosβ																																																																																																																																						�3.9	 
 

Segundo Perez et al. (1986), uma vez encontrado o valor de FC para cada 

mês, basta multiplicar os valores mensais de HSP por FC, onde obteve-se a 

TABELA 3.5.  

 

TABELA 3.5 - HSPK MENSAL PARA INCLINAÇÃO DE 30° N. 

 
FONTE: o autor (2013). 

 

Conforme a TABELA 3.5, pode-se identificar que a menor média de radiação 

ocorre no mês de Junho, com um valor de 3,06 kWh/m².dia.  

Os módulos fotovoltaicos são dimensionados de forma que a área de 

captação de energia solar consiga suprir a potência instalada considerando-se o 

mês com a pior média de radiação diária (GUIMARÃES, 1995).  

 

3.1.6 A escolha do módulo FV 

 

Para a escolha do módulo FV, é importante levar em consideração a tensão 

nominal das baterias a serem utilizadas, onde não se aconselha utilizar módulos 

com tensão muito superior à tensão de carga das baterias (MORAIS, 2009). Como 

se definiu previamente que seriam utilizadas baterias de 12 V por facilidade de 

aquisição no mercado, optou-se por trabalhar com um módulo fotovoltaico cuja 

Tensão em Potência máxima (VPmax) atendesse a esta premissa. Como o instituto 

Lactec se dispôs a emprestar um módulo fotovoltaico de sua propriedade para 

compor o com o respectivo protótipo, se utilizou das características deste módulo 

para iniciar o memorial de cálculos desta secção. Este possui VPmax igual a 17,7 V 

e Potência máxima igual a 135 Wp. Este módulo é fabricado pela Kyocera, cujo 

UND Inclinação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

HSP 0° 4,7 4,11 3,47 3,1 2,5 2,5 3,1 3,31 3,7 4,22 4,94 5,06

FC 30° N 0,9 0,96 1,07 1,2 1,2 1,2 1,2 1,13 1,1 0,96 0,9 0,87

HSPk 30° N 4,16 3,95 3,71 3,58 3,14 3,06 3,70 3,74 3,85 4,05 4,45 4,40
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modelo é o KD135SX-UPU. As descrições simplificadas deste módulo podem ser 

visualizadas na TABELA 3.6. 

 

TABELA 3.6 – CARACTERÍSTICAS DO MÓDULO FOTOVOLTAICO. 

 
FONTE: KYOCERA (2013). 

 

Com estas informações, se torna possível fazer um dimensionamento mais 

preciso do sistema. As próximas etapas do dimensionamento são realizadas 

levando-se em consideração os valores máximos das médias de temperaturas 

ambientes anuais do local da instalação, de forma a prever as perdas 

correlacionadas com a temperatura do local da instalação.  

Para saber a aproximada Perda de Máxima Potência por Aquecimento de 

cada módulo fotovoltaico (L°C Pmp) em função da tem peratura ambiente, se 

considera o Coeficiente de Temperatura para a Máxima Potência (°C Pmax) e a 

Média das Temperaturas Máximas anuais (MTM) apresentada na TABELA 3.3, 

conforme indica expressão (3.10). 

 

LºC	Pmp = Pmax′	x	MTM																																																																																																														�3.10	 
LºC	Pmp = −0,45	x	22,7 = 	−10,21%   

 

Desta forma sabe-se a potência máxima de cada módulo sofre uma queda 

de 10,21% do seu valor nominal (135 Wp), ou seja, a potência máxima corrigida de 
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cada módulo é de 121,22 Wp. Percebe-se que existe uma redução significativa da 

potência de geração em função da temperatura ambiente. 

O mesmo raciocínio é aplicado para se corrigir a Tensão em Máxima 

Potência (Vmp), onde se utiliza o Coeficiente de Temperatura para a Tensão em 

Máxima Potência (°C Vmp), conforme a expressão (3.1 1). 

 

LºC	Vmp = Vmp′	x	MTM																																																																																																															�3.11	 
LºC	Imp = −0,52	x	22,7 = −11,80%																																																																																														 

 

Desta forma sabe-se que a Vmp de cada módulo, cujo valor nominal é de 

17,7 V, sofre uma queda de 11,80% do seu valor nominal. Assim a tensão em 

máxima potência corrigida (Vmpk) é de 15,61 V. 

Aplicando-se o mesmo conceito para corrigir os valores de Corrente em 

Máxima Potência (Imp), deve ser utilizado o Coeficiente de Temperatura para a 

Corrente em Máxima Potência (°C Imp), conforme a ex pressão (3.12). 

 

LºC	Imp = Imp′	x	MTM																																																																																																																		�3.12	 
LºC	Imp = 0,0066	x	22,7 = 0,15%																																					 

 

Isto representa que a corrente em máxima potência de cada módulo, Imp = 

7,63 A tem um acréscimo de 0,15%, ou seja, Corrente em Máxima Potência 

Corrigida (Impk) é de 7,63A. 

Agora, corrigindo-se os valores da Corrente de Curto Circuito (Isc), deverá 

ser utilizado o Coeficiente de Temperatura para a Corrente de Curto Circuito (°C 

Isc), conforme a expressão (3.13). 

 

LºC	Isc = Isc′	x	MTM																																																																																																																							�3.13	 
LºC	Imp = 0,060	x	22,7 = 1,36%																																																																																																					 

 

Isto representa que a corrente de curto circuito de cada módulo, 

 Isc = 8,37 A sofre um acréscimo de 1,36%, ou seja, a Corrente de Curto Circuito 

Corrigida (Isck) será de 8,48 A. 

Utilizando-se os valores corrigidos calculados em (3.10), (3.11), (3.12) e 

(3.13), as demais etapas do dimensionamento podem ser executadas. O próximo 
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passo é calcular a capacidade de Corrente de cada Módulo Fotovoltaico (Cimod) em 

função de HSPk,  conforme é apresentada na expressão (3.14). 

 

Cimod = Impk	x	HSPk																																																																																																																				�3.14	 
Cimod = 7,63	x	3,06 = 23,38 )*

+,-.  
 

Uma vez calculado o valor de Cimod, já se pode calcular o número de 

módulos associados em série e paralelo para compor os painéis fotovoltaicos da 

instalação. Para isto, utiliza as expressões (3.15) e (3.16), considerando-se que os 

resultados são arredondados para cima de forma a obtermos um número inteiro. 

 

Nmod ≥ Ubat
Vmpk																																																																																																																																	�3.15	 

NmodS	 ≥ %&
%^,#%	 	 ∴ NmodS ≥ 0,76																																							            

 

Onde, 

NmodS = número de módulos em série 

Desta forma se adota NmodS = 1, ou seja, um módulo na conexão série.  

 

NmodP	 ≥ Cmax
Cimod																																																																																																																												�3.16	 

 

NmodP	 ≥ 9,89
23,38 	∴ NmodP	 ≥ 0,42																																			 

 

Onde,  

NmodP = número de módulos em paralelo. 

Desta forma se adota NmodP = 1, ou seja, número de módulos na conexão 

paralelo igual a um.  

A capacidade de corrente de cada módulo fotovoltaico em função de HSP 

(Cimod) considerada para o cálculo do número de módulos em paralelo se refere à 

tensão em máxima potência do módulo FV, ou seja, de 17,7 V e para a capacidade 

de corrente máxima com perdas ( Cmax) considerou-se a tensão nominal da bateria  

de 12 V. 
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Conforme os cálculos apresentados em (3.15) e (3.16), é necessário um 

módulo fotovoltaico com as características da TABELA 3.6 para atender ao projeto 

em questão. 

 

3.1.7 Cálculo da bateria 

 

Para se dimensionar adequadamente a bateria ou baterias a serem 

utilizadas, optou-se pelo tipo de bateria estacionária com Ubat igual a 12 V pela 

facilidade de aquisição de baterias com esta classe de tensão no mercado. Para 

isto, se faz necessário conhecer algumas características da bateria escolhida, de 

forma a não proporcionar uma saturação precoce destes dispositivos.  

Na sequência se faz necessário analisar a curva de número de ciclos x 

profundidade de descarga da bateria, que ajudará a tomar uma decisão importante 

relacionada à profundidade de descarga da bateria em regime de descarga. Deve-se 

utilizar a curva do modelo de bateria que é utilizada no projeto. Para este caso é 

adotado um valor máximo para a profundidade de descarga (DOD) de 80%, que 

normalmente é encontrado nos manuais dos fabricantes (MORAIS, 2009). 

De acordo com a expressão (3.17), é possível calcular a Carga Elétrica 

Mínima para o banco de baterias (Cbat). 

 

Cbat = Cmax	x	Daut
DOD 																																																																																																																							�3.17	 

Cbat = 9,89	x	2
0,8 = 24,72	Ah																																																					 

Assim, o banco de baterias deverá ter uma carga elétrica mínima de 24,72 

Ah a uma tensão de 12 V. Se o valor fosse maior que os valores comercialmente 

encontrados no mercado, ou seja, geralmente acima de 220 Ah, dependendo do 

fabricante, deveria utilizar-se de outros cálculos para saber quantas baterias em 

paralelo seriam necessárias para compor o banco de baterias em função da 

capacidade de corrente e o número de baterias em série, em função da tensão 

necessária.  

Como o valor é relativamente baixo, pode ser adotada para este projeto uma 

bateria com capacidade igual ou superior a 24,72 Ah com tensão nominal de 12 V, 

que seja encontrada no mercado nacional. Nesta metodologia, para fins de cálculos 
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é considerada a tensão nominal da bateria e não a tensão no momento em que a 

mesma está submetida ao processo de carga. 

Ressalta-se que para fins de cálculos, o sistema tem uma autonomia de 2 

dias (Daut) sendo suprido pela bateria, durante as três horas do horário de ponta. 

 

3.1.8 Cálculo do controlador de carga 

 

O controlador de carga deve ser especificado de modo a conseguir suprir o 

carregamento da bateria sem que sua corrente nominal seja extrapolada, 

considerando-se a associação de módulos fotovoltaicos por string, ou seja, fileiras, 

que estão relacionadas ao controlador. Neste projeto, como foi dimensionado um 

único módulo para compor o painel fotovoltaico, o número de strings de módulos 

associados é igual a um. Segundo Morais (2009) a metodologia utilizada é bastante 

simples, mas garante que este dispositivo consiga trabalhar de forma segura e 

atendendo às expectativas do projeto. A memória de cálculo é apresentada 

conforme o item (3.18) e (3.19). 

 

Icg = N	x	Isc																																																																																																																																							�3.18	 
Icg = 1	x	8,37 = 8,37	A																																																												 

 

Onde, 

Icg = Corrente nominal do controlador de carga. 

N = Número de Strings que estão conectadas ao controlador de carga. 

 

Conforme mencionado por Morais (2009), deve-se utilizar um fator de 

segurança entre 10 e 15% sobre a corrente máxima calculada para se preservar a 

vida útil do equipamento. Neste caso é adotado um Fator de Segurança do 

Controlador de Carga (Fscg) de 10% conforme o item (3.19). 

 

Icgs	 ≥ Icg	x	�1 + Fscg																																																																																																																			�3.19	 
Icgs	 ≥ Icg	x	�1 + 0,1	 	 ∴ Icgs ≥ 9,21	A																													 

 

Onde, 

Icgs = Corrente nominal do controlador de carga com fator de segurança. 
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Fscg = Fator de segurança do controlador de carga. 

 

Desta forma, pode-se utilizar com segurança um controlador de carga para 

uma corrente de 10 A, que é comumente comercializado. 

 

3.1.9 Cálculo do inversor 

 

Para dimensionar o inversor sem problemas de atendimento de potência 

quando em funcionamento real, deve-se considerar que o mesmo não está com um 

carregamento total (100%) de sua potência com o intuito de preservar a vida útil do 

equipamento. Neste caso, uma prática conservadora de mercado recomenda um 

carregamento de 50 a 70% do mesmo. Isto evita sobrecargas ao equipamento e o 

prevene de elevadas potências instantâneas em caso de curto circuito, perdas nas 

instalações, descargas atmosféricas, dentre outros (MORAIS, 2009). Para este 

projeto é considerado o carregamento máximo do inversor de 70%.  

 

Como a potência do inversor está diretamente relacionada com a potência 

da carga instalada, de forma que todas as cargas possam ser ligadas ao mesmo 

tempo, neste caso, conforme detalha a expressão (3.20). 

 

Pinv	 ≥ Pnt
Fut 																																																																																																																																								�3.20	 
 

Pinv	 ≥ 45
0,7 	 ∴ Pinv	 ≥ 64,2	W																																														 
 

Onde, 

Pinv = Potência nominal do inversor. 

Fut = Fator de utilização do inversor. 

 

Desta forma, pode-se utilizar com segurança um inversor específico para 

trabalhar com sistemas isolados cuja potência seja igual ou superior a 64,2 W, com 

tensão de entrada seja de 12 V e tensão de saída seja próxima de  

127 V, respeitando-se as características nominais das cargas da instalação. 
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3.1.10 Especificação dos componentes 

 

Conforme calculado anteriormente, os componentes que fazem parte do 

sistema podem ser especificados tecnicamente de acordo com as condições de 

custo disponíveis e fabricantes que possuam estes componentes com as 

características abaixo, conforme apresentado na TABELA 3.7.  

 

TABELA 3. 7 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA. 

 

FONTE: O autor (2013). 

 

A TABELA 3.8 apresenta de forma detalhada as proteções disponibilizadas 

pelo inversor IVolt 150 / 115 V a ser utilizado neste projeto. 

 

TABELA 3.8 - PROTEÇÕES ELÉTRICAS DISPONIBILIZADAS PELO INVERSOR IVOLT 150. 

 
FONTE: UNITRON (2013). 

 

Qtde Componente
Característica 

básica
Fabricante Modelo

1
Módulo 

Fotovoltaico
Módulo policristalino 

/ 135 Wp
Kyocera KD135SX-UPU

1
Controlador 

de carga
Corrente nominal de 

10 A / 12 VCC
Unitron SML 10

1 Bateria

Acumulador chumbo 
ácido estacionário 
12 VCC/ 30 Ah ou 
superior próximo

Moura
Moura - 
12MC36

1 Inversor
Potência nominal ≥ 

64,2 W / 12 VCC/ 
115-130 VCA

Unitron IVolt 150
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De acordo com a TABELA 3.8, percebe-se que as principais proteções 

elétricas como, por exemplo, contra curto circuito, sobrecarga na saída, 

superaquecimento e sub tensão de corrente contínua estão presentes neste 

equipamento fabricado pela Unitron. A TABELA 3.9 apresenta as principais 

características elétricas deste inversor, onde percebe-se ainda uma proteção 

complementar contra curto circuito na entrada através de um fusível de 20 A. 

 

TABELA 3.9 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO INVERSOR IVOLT 150. 

 
FONTE: UNITRON (2013). 

 

 

Falando-se das proteções associadas ao controlador de cargas do sistema, 

a TABELA 3.10 apresenta de forma detalhada as proteções disponibilizadas pelo 

dispositivo SML 10A, fabricado pela Unitron, a ser utilizado neste projeto. 

 

TABELA 3.10 - PROTEÇÕES ELÉTRICAS DO CONTROLADOR DE CARGAS SML10A. 

 
FONTE: UNITRON (2013). 

 

Conforme apresentado na TABELA 3.10, percebe-se que as principais 

proteções elétricas como contra curto circuito e sobrecarga na saída, contra 

descargas atmosféricas e contra inversão de polaridade da bateria estão presentes 

neste equipamento fabricado pela Unitron. 
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 A TABELA 3.11 apresenta as principais características elétricas deste 

controlador de cargas e as faixas de tensão e corrente em que o mesmo controla a 

carga. 

 

TABELA 3.11 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO CONTROLADOR DE CARGAS SML10A. 

 
FONTE: UNITRON (2013). 

 

 

Percebe-se através da TABELA 3.11 que o mesmo trabalha com o princípio 

PWM exposto no capítulo 2 deste trabalho. O Controlador SML 10A, ligado entre um 

painel solar e uma bateria, funciona como um gerenciador de carga e descarga, 

mantendo a bateria dentro de condições ideais de trabalho, assegurando assim 

longa vida útil. O SML 10A controla carga/ flutuação e também desliga a saída 

automaticamente, quando a bateria está com pouca carga, evitando que o usuário a 

descarregue totalmente, o que destrói a bateria. Controla saída (até 10 ampères), 

desligando a saída quando a tensão da bateria cai para 11 V, e religando-a quando 

a bateria, ao receber carga, atinge 12,8 V. Este sistema é conhecido pela sigla LVD 

(Low Voltage Disconnection). As funções de controle de carga e descarga são 

utilizáveis simultaneamente, nas potências máximas especificadas (UNITRON, 

2013).  

Os componentes supracitados foram escolhidos em função da facilidade de 

aquisição no mercado e por apresentarem o menor prazo de entrega por parte dos 

fornecedores locais da região de Curitiba. Poderiam ser escolhidos componentes de 

outros fabricantes com as mesmas características elétricas sem prejuízos funcionais 

para o protótipo, uma vez que os cálculos foram realizados de forma cautelosa e 

conforme a literatura apresentada. 
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Para fins de especificação, foi escolhido o modelo 12MC36, fabricado pela 

Moura, que apresenta uma tensão nominal de 12 V, capacidade de 36 Ah e que 

pode trabalhar em ciclos constantes de carga e descarga.  

Por falta de recursos financeiros para a aquisição de uma bateria para o 

protótipo, a bateria especificada não pode ser adquirida. Desta forma recorreu-se à 

gentileza da instituição de ensino que emprestou uma bateria chumbo ácida 

estacionária a ser utilizada neste projeto. Como a bateria cedida pelo instituto Lactec 

era utilizada para testes em bancada de outros projetos, a mesma não apresentava 

nenhuma etiqueta de identificação, mas estava em boas condições de uso sob os 

aspectos elétricos, porém não se conhecia suas características técnicas além de sua 

tensão nominal de 12 V. Assim, optou-se por realizar os testes práticos com a 

mesma compondo o protótipo para saber se esta apresentaria uma capacidade de 

carga deferente daquela especificada (36 Ah). O detalhamento dos resultados 

desses testes será apresentado na secção 4.2.2. 

Para se conhecer a ordem de grandeza dos aspectos financeiros do projeto 

foi realizada uma análise simples dos custos de investimento e tempo de retorno 

deste protótipo e encontram-se disponíveis na secção 7.2 (APÊNDICE). 

 

3.2 SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

 

No projeto do sistema em estudo está previsto um CLP capaz de fazer todo 

o controle e monitoramento da instalação através de lógica digital e analógica, 

envolvendo as grandezas de tensão do sistema. No que diz respeito ao 

condicionamento de sinais de tensão do banco de baterias, percebeu-se a 

necessidade de se utilizar um transdutor proporcional de tensão, capaz de reduzir os 

valores reais medidos para valores proporcionais de medição compatíveis com a 

entrada analógica do CLP citado, conforme o esquema simplificado apresentado na 

FIGURA 3.4.  
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FIGURA 3.4 - ESQUEMA SIMPLIFICADO DO SISTEMA INDICANDO O TRANSDUTOR DE TENSÃO 

E O CLP. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

Segundo SMARTRADIO (2012), os canais analógicos de entrada deste CLP 

trabalham com uma faixa de tensão de controle de 0 à 5 V e não poderiam receber 

os valores reais medidos no banco de baterias, que podem variar de 0 à 14,5 V.  

Para se integrar os valores de tensão medidos na bateria protótipo ao 

sistema de monitoramento, supervisão e controle, se faz necessário utilizar um 

transdutor proporcional de tensão. Este dispositivo é capaz de gerar em sua saída 

uma tensão proporcional ao valor da variável física que está sendo monitorada em 

seus terminais de entrada (BALBINOT e BRUSAMARELLO, 2007). 

Em função da dificuldade de se encontrar um transdutor compatível com os 

níveis de tensão utilizadas pelos canais analógicos de entrada do CLP, optou-se por 

construir um dispositivo para este fim. Assim, nesta etapa é apresentada a 

metodologia utilizada para se construir um transdutor de tensão proporcional capaz 

de transformar valores nominais de 0 à 14,5 V para valores na faixa de 0 à 5 V com 

uma impedância de saída de 10 kΩ, de forma a proporcionar o casamento de 

impedâncias entre o canal analógico de entrada do CLP e o transdutor proporcional 

de tensão projetado. 

Primeiramente são calculados os valores dos componentes mais adequados 

para o circuito eletrônico deste dispositivo e na sequência, são realizados diversos 

tipos de simulação utilizando-se versão estudantil do software EWB 5.12 (Electronics 

Workbench), onde o circuito previamente calculado é desenhado tecnicamente neste 
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aplicativo. As simulações realizadas foram extremamente importantes para saber se 

os resultados obtidos atendem às expectativas do projeto.  

Assim, foi construído um protótipo do circuito utilizando um protoboard 

(matriz de ensaio), que posteriormente serviu de base para a construção do circuito 

impresso final do respectivo transdutor. Nestas etapas foram realizados testes 

elétricos em bancada, injetando-se tensão na entrada do transdutor gradativamente, 

variando de meio em meio volt, de forma a possibilitar a formulação de curvas de 

tensão comparativas correlacionando a tensão de entrada aplicada e a tensão de 

saída nos terminais do dispositivo construído.  

 

3.2.1 O circuito do transdutor proporcional de tensão 

 

Para as simulações em bancada foram utilizados instrumentos recentemente 

aferidos, sendo eles um multímetro digital modelo ET-1001 e outro modelo ET-1002, 

ambos fabricados pela Minipa, e uma fonte de tensão ajustável de 0 à 24 V / 3A / 

3,7 kΩ (impedância interna). Os testes em bancadas foram realizados a uma faixa 

de temperatura ambiente que poderá variar de 20 à 25 °C. O multímetro modelo ET-

1002 monitorar a tensão de entrada do circuito que é alimentado pela fonte de 

tensão supracitada e o multímetro modelo ET-1001 monitora a tensão de saída do 

circuito, ambos em tempo real.  

A FIGURA 3.5 apresenta o circuito básico utilizado como divisor de tensão 

onde o resistor R4 representa a resistência interna do canal de entrada analógica do 

CLP e o resistor R2 representa uma resistência fixa com o mesmo valor respeitando-

se o princípio do casamento de impedâncias. Os valores de tensão de controle 

relacionados ao resistor R2 são referenciados ao pólo negativo do cartão analógico 

representado pelo resistor R4.  
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FIGURA 3.5 - CÁLCULO DOS COMPONENTES DO CIRCUITO. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

Os valores dos resistores R1 e R3 são calculados através da lei de Ohm 

considerando-se a tensão máxima do banco de baterias, ou seja, 14,5 V. Nesta 

condição, o valor de tensão medido sob o resistor R2 deverá ser de 5 V. 

Considerando que os resistores R2 e R4 estão em paralelo e apresentam o mesmo 

valor, a resistência equivalente (Req) entre ambos é a metade do valor destes 

resistores, ou seja, para este caso Req é igual a 5 kΩ. Desta forma se encontra o 

valor da corrente do circuito (I) para esta condição, conforme a expressão (3.21).  

 

V = R	x	I																																																																																																																																														�3.21	 

V = Req	x	I	 ∴ 5 = 5.000xI	 ∴ I = 0,001	A 

 

Onde: 

V = Tensão elétrica (V). 

R = Resistência elétrica (Ω). 

Req = Resistência elétrica equivalente dos resistores R2 e R4 em paralelo, 

(Ω). 

I = Corrente elétrica (A). 

 

Assim, se utiliza o valor da corrente encontrado através da expressão (3.21) 

para se determinar os valores dos resistores R1 e R3. Para deixar o circuito 

balanceado quanto às quedas de tensões e facilitar a construção do projeto, adotou-

I 
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se valores iguais para estes resistores, ou seja, R1 igual a R3. Aplicando-se a 

expressão (3.22), que se baseia na expressão (3.21), tem-se que: 

 

V = �R1 + Req + R3		x	I																																																																																																																�3.22	 
14,5 = �R1 + 5.000 + R1	x0,001	 ∴ R1 = 4.750Ω 

 

Desta forma, os valores calculados para os resistores R1 e R3 são de 

4.750 Ω. 

Na primeira etapa de desenvolvimento do transdutor proporcional de tensão 

foram realizados simulações computacionais utilizando o software EWB com o 

circuito previamente projetado, conforme a FIGURA 3.6. foram inseridos valores 

variando de 0 à 18 V no banco de baterias, com passo de 0,5 V, e foram anotados 

os respectivos valores obtidos nos terminais de saída do circuito. 

 

 

FIGURA 3.6 – SIMULAÇÕES NO EWB COM O CIRCUITO ELABORADO. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Os resultados das simulações realizadas no EWB são apresentados na 

secção 4.1. 

Na sequência foram realizados testes reais utilizando os componentes 

adquiridos montados em um protoboard (matriz de ensaios), e posteriormente em 

uma placa de circuito impresso, conforme a FIGURA 3.7 Foram injetados valores 

variando de 0 à 18 V nos terminais de entrada do circuito, com passo de 0,5 V, 

conforme se utilizou para fins de cálculo. Também foram anotados os respectivos 

valores obtidos nos terminais de saída do circuito. Desta forma foi possível compor o 
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gráfico que correlaciona os valores de tensão de entrada (Vin) e tensão de saída 

(Vout) do circuito. 

 

 
FIGURA 3.7 - TESTES EM BANCADA DO CIRCUITO ELABORADO. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Os resultados dos testes reais realizados em bancada são apresentados na 

secção 4.1. 

 

3.2.2 Os componentes do transdutor  

 

Segundo Smith (2007), após calculados os valores de todos os resistores, se 

fez necessário encontrar componentes cujos valores comerciais fossem os mais 

próximos possíveis do memorial de cálculo. Desta forma, optou-se por resistores de 

4.700 Ω para R1 e R3 e um resistor de 10.000 Ω para R2, lembrando que o 

componente R4 foi utilizado apenas para fins de cálculo, pois este valor se refere à 

resistência interna do cartão analógico do CLP.  

Embora a potência nominal do deste circuito seja baixa, da ordem de 

0,014 W, optou-se por resistores com potência mínima de 5W de dissipação e 

tolerância de 10%. Componentes eletrônicos com estas características são 

facilmente encontradas no mercado. 

Para evitar quaisquer problemas de sobretensão no banco de baterias que 

possa resultar em valores acima de 5 V nos terminais de saída do transdutor, foi 

utilizado um diodo Zenner  

O valor de regulação de tensão para este componente é de 5 V e potência 

de 5 W, valores estes comercialmente disponíveis. O modelo dimensionado sob 

estes aspectos foi o diodo zenner 1N5338B, que regula a 5,1 V / 5W (MCC, 2012). 

Como a bateria do sistema estará instalada próximo ao um inversor do 

protótipo, isto poderá favorecer que frequências indesejáveis, transientes ou surto de 

tensão momentâneo apareçam no sistema de controle, prejudicando a leitura dos 
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sinais analógicos. Contra surtos de tensão provocados por esta natureza, optou-se 

por utilizar um varistor entre os terminais de entrada do transdutor (CAPELLI, 2010). 

Considerando-se a tensão nominal do sistema em 14,5 V, dimensionou-se um 

varistor cuja tensão nominal em corrente contínua fosse a mais próxima possível 

deste valor acrescido de 10% de tolerância. Assim, foi especificado o respectivo 

componente fabricado pela empresa Epcos, o modelo B72205S0140K101. Este 

componente apresenta tensão nominal de 18 V e energia máxima de 0,4 J (Joule) 

em 2 mili segundos (EPCOS, 2012).  

Para proteger o transdutor contra curto circuito na saída, se utilizou um 

fusível de vidro de ação rápida para 100mA, em função da dificuldade de se 

encontrar no mercado local um dispositivo com um valor de corrente compatível com 

a corrente do circuito. 

A TABELA 3.12 apresenta a lista de componentes a ser utilizada na 

construção do respectivo transdutor. 

 

TABELA 3. 12 - LISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DO TRANSDUTOR. 

 
FONTE: O AUTOR (2013). 

 

 

3.3 APRESENTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROTÓTIPO DO 

SISTEMA 

 

Conforme apresentado neste capítulo, o protótipo do sistema construído foi 

projetado para funcionar com um módulo fotovoltaico de 135 Wp, um controlador de 

cargas de 10 A / 12 V, uma bateria de 50 Ah / 12 V, um transdutor proporcional de 

tensão de 0 – 5 / 0 – 12 V e um inversor de  potência superior a 64,2 W. O mesmo 

Qtde Componente Características

2 Resistor 4K7 / 5W / 10%

1 Resistor 10K / 5W / 10%

1 Varistor
14V RMS - 18Vcc /                                                                                                             

Epcos - B72205S0140K101

1 Diodo Zenner 5V6 / 5W / MCC - 1N5338B

1 Fusível de vidro
Ação rápida / 100mA / 

Metaltex - ZH212
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ainda é composto por um CLP responsável pelo monitoramento e controle em 

conjunto com as chaves contatoras capazes de seccionar o circuito nas posições 

onde as mesmas serão instaladas. O inversor adquirido para o projeto é de potência 

superior ao memorial de cálculos devido à dificuldade de se encontrar 

comercialmente inversores desta faixa de potência e o mesmo pode suportar 

alimentar cargas até uma potência de 150 W. O esquema deste protótipo é 

apresentado na FIGURA 3.1, que ilustra onde serão instaladas as chaves 

seccionadoras no circuito. 

O CLP a ser utilizado no protótipo é o modelo SPARK®. Este dispositivo é 

especialmente designado para uso profissional em aplicações de uso flexível e 

confiável podendo ser utilizado nas mais diversas aplicações que vão desde 

automação de uma pequena máquina, automação industrial, painéis e quadros 

inteligentes, automação residencial, etc (SMARTRADIO, 2012). 

Este CLP possui basicamente 5 entradas digitais opto acopladas, 2 entradas 

analógicas de 0 à 5 Volts, 5 saídas digitais através de relés individuais, 3 teclas, 01 

Buzzer e um mostrador de caracteres com 8 colunas e 2 linhas (SMARTRADIO, 

2012). 

Para potências superiores à deste protótipo, se recomenda que sejam 

seguidas as normas vigentes referentes à perda de alimentação parra a carga em 

condições de comutação de sistemas de potência, em especial à norma NBR 15014/ 

2003. Na forma em que foi desenvolvido o protótipo, existe perda de alimentação da 

carga nos momentos em que existe comutação dos contatores K3 e K4. Para cargas 

sensíveis isto não é recomendável e pode gerar danos às mesmas. Como as 

condições de custo para este projeto eram limitadas, este fator não foi considerado e 

este foi um dos motivos pelo qual se optou por utilizar lâmpadas como carga, pois as 

mesmas são menos sensíveis sobre estes aspectos. 

  

3.3.1 Modo de operação do protótipo do sistema 

 

Tendo-se como referência a FIGURA 3.1, o SF gera energia elétrica nos 

horários de incidência solar e a acumula através da bateria do sistema. A energia 

gerada pelo módulo fotovoltaico chega até o controlador de cargas que é 

responsável por proporcionar o controle e carga da bateria. Sempre que a bateria 
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estiver carregada, a mesma poderá ser utilizada pelo inversor para alternar a 

corrente contínua, isto nos horários em que o mesmo estiver programado para 

funcionar.  Desta forma, o inversor utiliza a tensão contínua da bateria, 

transformando-a em corrente alternada para alimenta a carga do sistema durante 

certos horários, neste caso em particular, é adotado o horário de ponta como 

referência. 

Ao se falar das proteções elétricas deste protótipo, as mesmas são 

realizadas pelo controlador de carga e pelo inversor, onde os fusíveis F1 e F2 

completam a proteção do sistema em caso de curto circuito no barramento de 

corrente contínua e de corrente alternada respectivamente. Os fusíveis F1 e F2 

podem ser identificados no circuito através da FIGURA 3.1.  

Para a situação de carga, a tensão nos terminais do controlador de cargas 

se eleva até os 14,5 V de forma inversamente proporcional à corrente de carga da 

bateria, que tende à zero quando a mesma atinge o seu ponto de carga completa. A 

tensão de equalização, um pouco superior à tensão máxima de carga, pode chegar 

aos 14,8 V. Maiores detalhes sobre este dispositivo encontram-se disponível em seu 

manual de funcionamento.  

A FIGURA 3.8 indica o ciclo de funcionamento do protótipo, onde se pode 

visualizar de forma gráfica o processo de geração de energia FV para carregar a 

bateria, o processo de carga e descarga da bateria, os horários de partida do 

inversor e ainda os períodos em que a carga é alimentada pelo protótipo ou pela 

rede local em um ciclo de 24 horas. As curvas deste ciclo de 24 horas foram 

elaboradas pelo autor de acordo com a proposta do projeto em questão. Foi previsto 

um intervalo do dia onde existe a previsão de geração por parte do SFV, de acordo 

com a incidência solar no local da instalação. Baseado nas características da região 

incluindo o horário de verão, estimou-se que pode existir ou não geração pelo SFV 

no horário de 06h até às 20h do dia mesmo que em níveis pequenos no início e no 

final deste período. A curva (V) da FIGURA 3.8 indica este período. 
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FIGURA 3.8 – DIAGRAMA FUNCIONAL DO PROJETO – CIRCUITO DE COMANDO. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

Pode-se observar através da FIGURA 3.8 que o sistema acumula toda a 

energia produzida pelo SF durante o dia, conforme os horários de incidência solar, 

na bateria do sistema. A energia produzida pelo SFV será acumulada através da 

bateria e pode ser visualizada através da curva (IV) da FIGURA 3.8. O processo de 

descarga da bateria se inicia no horário escolhido para que o sistema alimente a 

carga, sujeito às condições de carga da mesma. Neste mesmo momento em que se 

pode visualizar o processo de descarga da bateria, pode-se visualizar através da 

curva (III) da FIGURA 3.8 que se inicia a utilização do inversor para alimentar a 

carga onde a tensão contínua acumulada na bateria será alternada pelo inversor. 

Durante o horário escolhido, ou seja, o horário de ponta, a carga será desconectada 

da rede da concessionária local e conectada ao inversor que estará em 

funcionamento. Esta comutação onde a carga deixa de ser alimentada pela 

concessionária local e passa a ser alimentada pelo inversor do sistema pode ser 

visualizada através da curva (I) da FIGURA 3.8. A curva (II) desta figura representa 

os intervalos de tempo em que a carga é alimentada pela concessionária local e pelo 

inversor do protótipo. 

Uma vez encerrado o horário de ponta, a carga será desconectada do 

inversor e voltará a ser conectada à rede, onde o inversor para de alternar a tensão 

contínua neste momento. Toda a lógica de funcionamento é controlada de forma 

automática pelo CLP do projeto. Vale ressaltar que o inversor somente entrará em 

operação se a bateria estiver devidamente carregada. 

Máx.

(I) Fornecimento pela concessionária (W)

0

Máx.

(II) Consumo da carga (W)

0

Ligado

(III) Partida do inversor para alimentar a carga

Repouso

Máx.

(IV) Carga e descarga da bateria (%)

Mín.

Máx.

(V) Geração fotovoltaica (W)

Mín.

Hora do dia (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 18 19 20 21 22 23 24

Concessionária Inversor Concessionária
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A FIGURA 3.9, apresenta o diagrama funcional do projeto contemplando 

todas as ligações elétricas referentes aos circuitos de comando e seus respectivos 

intertravamentos elétricos realizados através de lógica de contatos auxiliares das 

chaves contatoras. 

 
FIGURA 3.9 – DIAGRAMA FUNCIONAL DO PROJETO – CIRCUITO DE COMANDO. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

Se o respectivo sistema estiver habilitado para funcionar através da chave 

seletora S1, que está conectada à entrada digital RD0 do CLP, e estiver no horário 

compreendido entre 18h e 21h, ou seja, no horário de ponta, o CLP irá leva a nível 

alto a saída RB4. Esta saída digital acende o LED 1 (Light Emission Diode) 

informando que o sistema está ativo e durante o horário de ponta. Este horário 

poderá ser alterado através de lógica do CLP pelo usuário. Na sequência os 

seguintes passos são executados através da lógica do CLP: 

 

a) Passo 1:  

 

A saída RB0 vai para nível alto, acionando-se a chave contatora K1 que 

isola o controlador de carga da bateria. O transdutor de tensão, T1 que está 

conectado à entrada analógica RA0 do CLP informa a medição de tensão da bateria 

neste momento em que K1 encontra-se acionado. A lógica do CLP verifica se esta 

medida realizada pelo T1 é, em proporção, maior ou igual a 12 V na bateria. Caso 

positivo, a lógica segue para o passo 2, caso contrário K1 é desacionado onde o 
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sistema irá contar um período de tempo até realizar uma nova verificação com 

acionamento de K1 e verificação da medição de tensão da bateria. Isto ocorre de 

forma cíclica caso a bateria não esteja completamente carregada com o sistema 

ativo e durante o horário de ponta ou outro horário pré definido. 

 

b) Passo 2:  

 

Após executado o Passo 1 e constatando-se através da lógica do CLP que a 

bateria está carregada, a saída RB0 vai para nível baixo, inserindo o controlador de 

carga no circuito e as saídas RB1 e RB3 vão para nível alto, acionando-se K2 e K4, 

simultaneamente. Desta forma o inversor entra em operação e a carga é 

desconectada da rede local respectivamente.  

Na sequência, a saída RB2 também vai para nível alto acionando-se a chave 

K3, de forma a permitir que a carga seja alimentada pelo inversor e não mais pela 

rede local. Isto ocorre depois de um pequeno intervalo de tempo contado após a 

confirmação que os contatos de K4 realmente estão abertos. Além da lógica 

apresentada, existe um intertravamento físico utilizando os contatores auxiliares K3A 

e K4A que não permitem que K3 e K4 sejam acionadas ao mesmo tempo mesmo 

caso exista algum problema com a lógica do CLP. Isto evitará que o inversor seja 

conectado à rede, uma vez que o mesmo é projetado para trabalham com sistemas 

isolados ou de back up. Este detalhe do intertravamento elétrico pode ser 

visualizado na FIGURA 3.9. 

 

c) Passo 3  

 

Uma vez que o Passo 2 é realizado, o CLP monitora através de lógica os 

valores de tensão da bateria. Uma vez com todo o sistema em funcionamento, se a 

tensão da bateria for inferior à 10,5 V, através de medição proporcional do canal 

analógico RA0, as saídas RB1 e RB2 vão para nível alto, acionando-se K2 e K3 

respectivamente. Depois de um intervalo de tempo ajustado através da lógica do 

CLP, a saída RB3 vai para nível alto acionando-se K4. Isto permitirá que o sistema 

seja desligado e que a carga volte a ser alimentada pela rede local. Este passo 

também será executado caso o intervalo de tempo pré programado termine 
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automaticamente ou caso a chave S1 seja desabilitada uma vez que o sistema 

estiver operando dentro do horário de ponta.  

Em qualquer situação em que S1 não estiver habilitada, o sistema também 

estará desabilitado. Se S1 for desabilitado mesmo com o sistema em 

funcionamento, isto também ocorrerá. 

O algoritmo do CLP foi elaborado através do aplicativo LDMicro, versão 2.2, 

que permite a programação através da linguagem LADDER para 

microcontroladores, o que facilita a implementação da lógica elaborada através de 

contatos. Este software não requer instalação, bastando executar o arquivo 

ldmicro.exe em ambiente windows ou emulador compatível, e é de livre distribuição. 

Este aplicativo gera um arquivo na extensão “.ld” que precisa ser transformado para 

a extensão “.hex”. Para a transformação do arquivo com o código fonte e 

transferência do mesmo em formato “.hex” para a CPU do CLP, se utilizará o 

aplicativo TinyBootLoader, versão 1.9.8. Ambos os aplicativos utilizados para a 

programação do CLP foram disponibilizados gratuitamente pela SMARTRADIO com 

o respectivo produto. 

 

3.3.2 Testes com o protótipo do sistema 

 

Para se constatar a eficácia do sistema proposto, foram realizadas as 

seguintes sequências de testes e medições no respectivo protótipo: 

 

a) Teste 1:  

  

Com o instrumento de medição digital de potência, wattímetro modelo WT 

1600 do fabricante Yokogawa devidamente aferido, foi possível realizar as medições 

de tensão e corrente elétrica nos terminais do módulo fotovoltaico conectado ao 

sistema, onde foi possível se obter a potência elétrica. Desta forma foi registrada a 

potência gerada pelo sistema fotovoltaico a cada minuto. As ponteiras deste 

instrumento foram conectadas ao sistema conforme o ponto de medição indicado 

pela FIGURA 3.10. Estes valores foram coletados e armazenados com uma 

frequência de 60 medições por hora. Levantando-se a curva de Potência x tempo 

(Pxt) gerada pelo SF em um ciclo mínimo de 12 horas, foi possível fazer uma 

analogia com os valores de radiação solar medidos no mesmo local da instalação, 
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através de um piranômetro tipo SENS 233, fornecido pela fabricante SMA e utilizado 

na planta solar fotovoltaica existente nas instalações do Lactec.   

O pirânometro é um instrumento que mede a irradiância solar em W/m2, em 

todas as direções acima do horizonte do instrumento, ou seja, com um ângulo de 

visada de 180°(MORAIS, 2009). Esta medição foi impo rtante para saber se o SF 

estava gerando energia elétrica de forma adequada comparada à incidência solar no 

dia dos testes. 

 

b) Teste 2:  

 

Ainda com o wattímetro digital WT 1600, foi realizada a medição de tensão 

durante o processo de carga e descarga da bateria. Desta forma foi possível traçar a 

curva (Vxt) da tensão variando no tempo, em hora. Estas informações foram 

importantes para se fazer uma análise do comportamento de carga e descarga da 

bateria comparando o com os valores padrões predefinidos pelo controlador de 

cargas que foram apresentados neste capítulo. As ponteiras deste instrumento 

foram conectadas ao sistema conforme o ponto de medição indicado pela FIGURA 

3.10. 

 

c) Teste 3:  

 

Utilizando-se um osciloscópio digital modelo TPS 2014, fabricado pela 

Textronix e devidamente aferido, foi realizado o registro da forma de onda da tensão 

nos terminais da carga variando no tempo. As ponteiras deste instrumento foram 

conectadas ao sistema conforme o ponto de medição indicado pela FIGURA 3.10. 

Desta forma foi possível traçar as curvas (Ixt) e (Vxt) referindo-se à carga em 

funcionamento através do SF e da rede local. O objetivo de se realizar estes 

registros é para se comprovar a eficácia do sistema em condições reais de 

comutação da fonte de alimentação, ou seja, no momento em que a carga é 

alimentada pelo inversor e passa a ser alimentada pela rede local ao término do 

horário de ponta. Estas curvas foram importantes para se fazer uma análise 

comparativa utilizando-se destas duas fontes diferentes para alimentar a carga do 

protótipo e se constatar a inexistência de problemas de intertravamento dos 

contatores de força durante as respectivas manobras. 
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A FIGURA 3.10 apresenta os pontos de medições onde foram conectados 

os instrumentos supracitados de acordo com cada teste realizado, ou seja, para o 

Teste 1, Teste 2 e Teste 3. Desta forma fica mais fácil compreender onde se localiza 

cada ponto de conexão com as ponteiras dos instrumentos em cada situação. 

 

 
FIGURA 3.10 – INDICAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÕES NO PROTÓTIPO DO SISTEMA 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

O protótipo do sistema foi construído em duas etapas distintas. Na primeira 

etapa montou-se um painel elétrico contemplando os seguintes componentes: 

• O CLP. 

• O controlador de cargas. 

• O transdutor proporcional de tensão T1. 

• Os fusíveis F1 e F2. 

• O inversor. 

• As contatoras K1, K2, K3 e K4 . 

• A chave S1. 

• O LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 e LED 5. 

• Conexões elétricas preparadas para a fonte que alimentava o CLP, para o 

módulo FV, para a bateria, para a carga e para a rede. 
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A elaboração do painel elétrico facilitou os testes em bancada antes da 

conexão do mesmo ao módulo FV à bateria e aos instrumentos de medição. Nesta 

etapa inicial foi elaborado o código fonte do CLP, onde a versão final desta parte 

lógica pode ser visualizada com detalhes através da secção 7.1 (APÊNDICE).  

O algoritmo implementado na CPU do CLP foi testado em bancada onde os 

valores de tensão da bateria foram simulados por uma fonte de corrente contínua 

ajustável de 0 à 20 V / 3A. Esta fonte foi utilizada para simular diferentes níveis de 

tensão nos terminais da bateria, onde foram utilizados valores de 0 à 14,5 V. estes 

valores foram injetados nos terminais de entrada do transdutor proporcional de 

tensão onde os terminais de saída do mesmo informava estes valores de forma 

proporcional ao canal analógico AN0 do CLP. Desta forma foi possível simular em 

bancada os valores correspondentes a 14,5 V, ou seja, 100% de carga da bateria, e 

saber exatamente os valores correspondentes à 10,5 V, ou seja, limite mínimo de 

tensão da bateria capaz de fazer o inversor funcionar. Assim, foi possível testar as 

condições dentro do horário de ponta com o sistema habilitado através da chave S1, 

para diversos valores diferentes de tensão da bateria cujas variáveis analógicas 

internas da lógica do CLP variavam proporcionalmente em tempo real.  

Nestas condições toda a lógica de funcionamento do sistema foi testada em 

bancada com a carga e os terminais da rede conectados ao painel elétrico em 

questão.  

Uma vez testado em bancada, partiu-se para a segunda etapa dos testes, 

onde o protótipo foi montado por completo nas instalações do Instituto de Tecnologia 

para o Desenvolvimento – Lactec em 05 de Maio de 2013. Nesta data foram 

realizados na íntegra os testes em condições reais de funcionamento no período de 

07:45h às 21:00h.  

O módulo FV foi montado conforme o dimensionamento realizado com uma 

inclinação de 30° referente ao plano horizontal e o rientado para o Norte. Nesta 

mesma condição encontra-se instalado o sensor de radiação SENS 233, com o 

intuito de fazer uma comparação entre a incidência solar no dia do teste com a 

geração fotovoltaica proveniente do módulo FV do protótipo. A FIGURA 3.11, 

apresenta o painel montado com os componentes supra descritos onde se utilizou 

de LED’s de indicação e da chave S1 na sua parte frontal.  
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FIGURA 3.11 - PAINEL DO PROTÓTIPO MONTADO CONTEMPLANDO O TRANSDUTOR DE 

TENSÃO, CONTROLADOR DE CARGA, CLP, CONTATORES, LED’S E INVERSOR NA LATERAL 

EXTERNA. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

As FIGURAS 3.12 e 3.13 demonstram como o protótipo do sistema foi 

montado para os testes práticos. Conforme apresentado pela FIGURA 3.12 observa-

se que na parte externa, expostos ao tempo, ficaram instalados o módulo FV e o 

sensor de radiação. E através da FIGURA 3.13 pode-se observar que na parte 

interna, em um pavimento coberto, foi montado o restante do sistema e os 

instrumentos de medição com o apoio de uma bancada para facilitar a coleta dos 

dados.  
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FIGURA 3.12 – COMPONENTES DO SISTEMA INSTALADOS NA PARTE EXTERNA. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

 

 
FIGURA 3.13 – PARTE DO SISTEMA INSTALADO NA PARTE COBERTA. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Uma vez montado todo o sistema, iniciou-se a etapa de testes e coleta de 

dados. Antes de dar início à coleta de dados, programou-se o analisador de 

qualidade de energia (WT 1600) para efetuar medições de tensão e corrente nos 

terminais da bateria, nos terminais do módulo fotovoltaico e nos terminais da carga a 

cada um minuto. Na sequência sincronizou-se o relógio interno do WT 1600 com o 
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relógio interno do CLP ao fuso horário local, o horário de Brasília, com o intuito de se 

identificar todas as medições e respectivos comportamentos diferenciados do 

sistema a cada instante. Os dados referentes ao sensor de radiação foram 

capturados a cada 15 minutos através do sistema supervisório ao qual o mesmo 

está conectado na própria instituição.  Às 07:45h foi realizada a primeira medição 

por estes dispositivos e ao término da experiência, os dados coletados pelos 

mesmos foram transferidos para o computador através de um arquivo com a 

extensão .CSV que possibilitou a formulação dos gráficos para análise apresentados 

no capítulo 4. 

Para a análise dos resultados dos testes envolvendo o protótipo do sistema 

serão considerados os erros médios quadráticos entre os valores medidos. Segundo 

WACKERLY e SCHEAFFER (2008) o Erro Médio Quadrático (EMQ) é a soma das 

diferenças entre o valor estimado e o valor real dos dados, ponderados pelo número 

de termos, conforme indica a expressão (3.23). 

 

EMQ = f �yai − ybi	2
h 																																																																																																														�3.23	, 	 

 

Onde, 

EMQ = Erro Médio Quadrático  

yai = valor a ser comparado 

ybi = valor real do dado  

n = número de termos 

 

Além desta comparação, serão considerados os fatores como tempo, limites 

dos valores pré estabelecidos e comportamento das curvas encontradas conforme 

embasamento técnico relacionado a cada análise. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. TRANSDUTOR PROPORCIONAL DE TENSÂO 

 

Na etapa de simulação com o EWB, foi possível compor o gráfico da 

FIGURA 4.1, que correlaciona os valores de tensão de entrada (Vin), na abscissa, e 

tensão de saída (Vout) do circuito, na ordenada do gráfico.  

 

 
FIGURA 4.1- CURVA PROPORCIONAL DE TENSÃO- VALORES EM VOLT (V). 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Na etapa de simulação real em bancada com foi possível compor o gráfico 

da FIGURA 4.2, que correlaciona os valores de tensão de entrada (Vin), na 

abscissa, e tensão de saída (Vout) do circuito, na ordenada do gráfico. 
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FIGURA 4.2 - TESTES EM BANCADA DO CIRCUITO ELABORADO 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Comparando-se os resultados obtidos através dos gráficos das FIGURAS 

4.1 e 4.2, percebe-se que mesmo aplicando 18 V na entrada do circuito a tensão de 

saída se estabiliza em 4,98 V. Isto comprova a atuação correta do diodo zenner 

como regulador de tensão. Este evita que tensões superiores a 5 V cheguem até o 

cartão analógico do CLP. Analisando a FIGURA 4.3, observa-se que próximo dos 14 

V aplicado na entrada do circuito em bancada, o mesmo deixa de ser linear e tende 

a se estabilizar de forma antecipada comparada à simulação no EWB, porém com 

uma linearização muito próxima da simulada no computador. 

A FIGURA 4.3 correlaciona os valores de tensão de entrada (Vin), na 

abscissa, e tensão de saída (Vout) do circuito, na ordenada do gráfico, comparando 

a curva gerada pela simulação através do EWB e a curva real do transdutor 

construído. 
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FIGURA 4.3 - COMPARAÇÃO DAS CURVAS GERADAS NO EWB E EM BANCADA- VALORES EM 

VOLT. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Outro ponto a ser observado é a linearização de ambos os resultados. 

Analisando-se a FIGURA 4.3 percebe-se que coeficiente linear de ambas as curvas 

apresentaram valores muito próximos de 2,88.  

Ao se comparar as curvas (I) e (II) da FIGURA 4.3, calculou-se o erro médio 

quadrático entre os valores encontrados na simulação com o aplicativo EWB e os 

valores reais encontrados com o transdutor construído. O erro médio quadrático dos 

valores medidos na saída do transdutor de tensão considerando-se os mesmos 

níveis de tensão aplicados na entrada foi de 0,09, considerado extremamente baixo. 

Isto significa que a curva do transdutor construído se comporta de forma muito 

semelhante ao que foi projetado e com uma variação muito pequena entre os 

valores medidos.  

Pode-se dizer que os resultados foram satisfatórios, pois os experimentos 

realizados em bancada apresentavam algumas variáveis como resistência das 

trilhas e terminais dos componentes, resistência das ponteiras de prova dos 

instrumentos utilizados, oscilação de leitura pelo observador, dentre outras. Este 

percentual pode ser em função da tolerância dos resistores utilizados que foi de 

10,0%, resistências das trilhas do circuito montado dentre outros fatores. 
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4.2. SIMULAÇÔES COM O PROTÓTIPO DO SISTEMA 

 

4.2.1 Análise da potência gerada pelo sistema  

 

Nesta ocasião realizou-se uma comparação entre a radiação solar medida 

no local da instalação através do sensor SENS 233, conforme ilustrado pela 

FIGURA 4.4 e a potência elétrica gerada pelo módulo FV durante o dia dos testes, 

conforme apresentado pela FIGURA 4.5. Estes valores foram obtidos através do 

teste 1, cujo ponto de medição era entre o módulo FV e o controlador de cargas. 

Analisando-se a FIGURA 4.4 percebe-se que no período compreendido 

entre às 07:45h e 09:30h a incidência solar medida não foi crescente de maneira 

uniforme e regular em função do céu estar parcialmente nublado na região onde 

foram realizados os testes. As coordenadas e características da região foram 

apresentadas na Secção 3.1. Com a dispersão da névoa e das nuvens após este 

horário, percebe-se que em período próximo das 09:30h a curva de irradiação já 

começa a se comportar como uma curva mais homogênea e crescente.  

 

 
FIGURA 4.4 – RADIAÇÃO SOLAR MEDIDA NO LOCAL DA INSTALAÇÃO NA DATA DOS TESTES. 

FONTE: O AUTOR (2013). 
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FIGURA 4.5 – POTÊNCIA GERADA PELO MÓDULO PV NA DATA DOS TESTES. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Para se realizar uma comparação entre as curvas da FIGURA 4.4 e 4.5 que 

apresentam amplitudes e unidades diferentes, fez-se um ajuste de amplitude para 

facilitar a comparação. Este ajuste foi realizado reduzindo-se a amplitude dos 

valores da curva da FIGURA 4.4 em 7,5 vezes.  

Fazendo-se uma analogia entre os valores destas duas curvas, percebe-se 

que os valores de ambos os gráficos variam em proporções similares no intervalo de 

09:30h à 14:30h. Após este período percebe-se que a curva da potência gerada pelo 

módulo FV começou a se comportar de maneira diferente da curva da radiação 

solar. 

Neste primeiro intervalo, ou seja, de 09:30h à 14:30h, o erro médio 

quadrático calculado foi de 2,30. Isto comprova que o módulo PV esteve gerando 

energia de forma quase proporcional à irradiação local medida com uma pequena 

taxa de variação. Esta diferença provavelmente se deve a fatores externos como a 

temperatura do módulo FV, resistência elétrica dos cabos, resistência elétrica das 

conexões, dentre outros. 

No segundo intervalo de tempo, ou seja, após as 14:30h, o erro médio 

quadrático calculado entre as curvas da FIGURA 4.4 e 4.5 foi de 5,34. Este valor 

calculado é aproximadamente 2,3 vezes o erro médio quadrático encontrado no 

primeiro intervalo de tempo. Isto significa que a relação entre a incidência solar e a 

geração FV medida sofreu uma variação muito mais significativa no segundo 

período. Este fato pode ser explicado pela curva característica da FIGURA 2.5 da 
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secção 2.4.1, onde são apresentadas as curvas de potência de um módulo 

fotovoltaico sobre diferentes faixas de temperaturas ambientes, porém em todas as 

curvas existe uma redução mais acentuada da geração de energia após as 14:00h. 

Para temperaturas mais altas, este decréscimo nos valores de potência se 

intensifica após este horário. As características construtivas dos módulos 

fotovoltaicos e suas curvas características de potência gerada explicam o 

comportamento da curva encontrada após as 14:30h com o protótipo do sistema. 

 

4.2.2 Análise do processo de carga da bateria do sistema  

 

Desde o momento em que o sistema foi energizado, foram registrados os 

valores de tensão nos terminais da bateria de forma a construir a curva de tensão da 

bateria do protótipo. No início dos testes a bateria encontrava-se previamente 

carregada, onde em seus terminais foram medidos 11,7 V. A FIGURA 4.6 apresenta 

os dados medidos com intervalo de um minuto referentes ao processo de carga da 

bateria, compondo o gráfico Vxt (Tensão variando no tempo) no período de 07:45h 

às 14:45h.  

 

 
FIGURA 4.6 – GRÁFICO DO PROCESSO DE CARGA DA BATERIA COM REFERÊNCIA À 

TENSÃO. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Através da FIGURA 4.6 pode-se observar que o processo de carga da 

bateria com o sistema FV em funcionamento se iniciou às 07:45h e se encerrou às 
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14:45h, quando o controlador de cargas identificou que a bateria já estava carregada 

por completo, momento este onde a corrente de carga da bateria se aproximava de 

zero Ampére.  

Conforme apresentado no Capítulo 3, o controlador de cargas responsável 

pelo controle e carga da bateria trabalha com o princípio PWM na faixa de 13,7 V 

para situação de flutuação da bateria. Para a situação de carga, a tensão nos 

terminais do controlador de cargas se eleva até os 14,5 V de forma inversamente 

proporcional à corrente de carga da bateria, que deve tender à zero Ampére quando 

a mesma atinge o seu ponto de carga completa. Através da FIGURA 4.6 observa-se 

que o processo de carga se deu no período supra citado, porém a tensão de carga 

chegou ao seu limite em valores próximos a 14,2 V. Na sequência, conforme a 

corrente de carga baixava, o controlador de cargas interrompeu o processo de carga 

da bateria, onde apenas pulsos de monitoramento eram enviados aos terminais da 

bateria depois que o processo de carga da mesma se encerrou. 

Desta forma pode-se constatar que o processo de carga da bateria levou 

cerca de 7 horas à partir do período inicial, onde a mesma já estava pré carregada, 

cuja tensão em seus terminais antes da conexão ao sistema era de 11,7 V. 

Conforme informado na secção 3.1.7, as características detalhadas da bateria eram 

desconhecidas. Neste momento apena se pode afirmar que o uso desta bateria no 

protótipo leva cerca de 7 horas para carregar de uma tensão inicial de 11,7 V à 14,2 

V. Nestas condições o sistema é capaz de carregar a bateria antes do horário de 

ponta. 

Percebeu-se também que o controlador de cargas apresentou uma variação 

de 2,1% referente à tensão em situação de carga da bateria. Este percentual é 

considerado baixo e aceitável para esta aplicação, considerando-se que as 

características detalhadas da bateria utilizada não era conhecida e demais fatores 

externos como temperatura ambiente, possíveis resistências nas conexões elétricas, 

dentre outros. 

 

4.2.3 Comportamento do sistema durante o horário de ponta  

 

Os dados relacionados ao processo de descarga da bateria foram 

registrados através do gráfico Vxt da FIGURA 4.7. Nesta etapa foram registrados em 

intervalos de um minuto os dados de tensão da bateria durante o horário de ponta. 
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No Capítulo 3 deste foi dimensionada uma carga de 45 W a ser suprida pelo 

sistema em questão durante o horário de ponta, utilizando-se a bateria como fonte 

de energia. Durante os testes práticos percebeu-se que ao se utilizar uma carga de 

45 W a bateria não apresentava nenhum sinal visível de descarga mesmo passados 

30 minutos, mesmo que em pequenos níveis. Como não se conhecia as 

características detalhadas da bateria, estes foram indícios que a mesma 

apresentava características construtivas superiores aquelas especificadas (36 Ah). 

Desta forma os testes foram reiniciados com o intuito de se acelerar o processo de 

descarga da bateria, utilizando-se uma carga resistiva de 120 W, composta por duas 

lâmpadas incandescentes de 60 W cada. Isto representa uma carga com cerca de 

2,7 vezes o valor da carga inicialmente dimensionada.  

 

 
FIGURA 4.7 - GRÁFICO DO PROCESSO DE DESCARGA DA BATERIA.  

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Analisando-se a FIGURA 4.7, ao se iniciar o horário de ponta, percebe-se 

que ao partir o inversor, às 18:00h, a tensão da bateria foi medida nos seus 

terminais onde foram registrados os valores de 12,2 V. Neste momento já havia 

circulação de corrente no barramento CC do inversor em função do processo de 

alternar a corrente contínua associada à carga em questão que já estava sendo 

alimentada. Fazendo uma comparação com os períodos onde a relação de descarga 

da bateria permanece praticamente constante, percebeu-se que nos primeiros 15 
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minutos o comportamento da tensão da bateria no processo de descarga foi 

praticamente linear, onde os valores caíram bruscamente com uma redução de 

cerca de 2,6% do valor inicial da tenção e uma relação decrescente aproximada de 

0,0213 Volt por minuto. Nos 15 minutos seguintes, ou seja, das 18:15h até às 

18:30h, percebeu-se que o processo de descarga sofreu uma alteração no 

comportamento da curva onde a relação decrescente neste período foi de 0,0070 

Volt por minuto. Isto comprova que a bateria descarregou mais rápido nos primeiro 

15 minutos e passou a descarregar mais lentamente neste segundo período. Esta 

segunda relação de descarga permaneceu praticamente constante até às 19:35h. 

Com um olhar mais crítico sobre os valores medidos, percebe-se que no período de 

19:36h até às 21:00h o processo de descarga passou por pequenas alterações de 

forma a não manter sua linearidade.   

Assim, o processo de descarga da bateria durante as 3 horas do horário de 

ponta, alimentando o sistema com uma carga de 120 W, descarregou cerca de 

9,0%, tomando-se como referência os 12,2 V iniciais e os valores no final do 

respectivo período de 11,1 V.  

Neste processo pode-se concluir que a bateria utilizada no protótipo 

apresentava especificação técnica superior ao inicialmente calculado, uma vez que a 

mesma conseguiu suprir o sistema funcionando durante todo o horário de ponta com 

uma carga 2,7 vezes maior que a carga calculada, descarregando apenas 9,0% da 

sua carga inicial durante este período. Mesmo com a especificação da bateria 

superior à inicialmente calculada, este tipo de simulação só foi possível porque o 

inversor utilizado possui uma potência nominal de 150 W. 

Associado ao processo de descarga da bateria também existe uma 

correlação do processo de conversão de energia, uma vez que o inversor se utiliza 

desta tensão da bateria para converter a corrente contínua em corrente alternada, 

que neste caso alimenta uma carga resistiva de 120 W.  

Analisando-se o processo de conversão de energia, deve-se levar em conta 

que o inversor IVolt 150 utilizado funciona com uma tensão de entrada nominal de 

12 V em corrente contínua e possui uma tensão nominal de saída de 115 V em 

corrente alternada para esta condição. Conforme apresentado no Capítulo 3, este 

inversor pode funcionar com uma tensão de entrada mínima de até 10 ± 5 V, quando 

o mesmo desliga por baixa tensão de entrada. Através da FIGURA 4.8, pode-se 
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observar que o mesmo iniciou o processo de conversão de energia com uma tensão 

de saída de 114 V quando sua tensão de entrada era de 12,2 V.  

 

 
FIGURA 4.8 - GRÁFICO DA TENSÃO NOS TERMINAIS DE SAÍDA DO INVERSOR. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Pode-se observar também através da FIGURA 4.8 que durante o horário de 

ponta, a curva de tensão do inversor se comportou um pouco diferente da curva de 

tensão de descarga da bateria, provavelmente em função do circuito eletrônico de 

controle e do circuito eletrônico de potência envolvido na construção do inversor que 

possui suas particularidades não estudadas e conhecidas neste projeto. 

Independente do comportamento da curva da FIGURA 4.8, observa-se que o 

inversor inicia o processo de conversão de energia com cerca de 114 V e às 21:00h, 

no final do horário de ponta, o mesmo apresenta valores em seus terminais de 

saída, alimentando a carga, próximos de 103 V. Isto representa um decréscimo de 

aproximadamente 9,6% do seu valor de tensão no início do horário de ponta.  

Conforme pode se observar na TABELA 4.1, a tensão nominal do inversor 

de 115 V utilizado para uma carga de tensão nominal 127 V já estaria classificado 

como tensão de atendimento precária, uma vez que esta é menor que 116 V. 
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TABELA 4.1 – PONTO DE CONEXÃO PARA TENSÃO INFERIOR A 1 Kv (220 / 127 V) 

 
FONTE: ANEEL (2013). 

  

Ao término do horário de ponta, a tensão do inversor era de 103 V, que 

segundo a TABELA 4.1 é classificada com tensão crítica por ser menor que 109 V. 

Sob os aspectos de tensão, este inversor não poderia ser utilizado para este 

tipo de sistema. Mas como se tratava de um protótipo trabalhando com uma carga 

resistiva, e a inexistência de outro inversor para realizar estes testes, as simulações 

foram realizadas. O fato da carga ser resistiva possibilitou os testes sob estas 

condições de tensão precária e crítica, porém para um sistema de maior porte para 

alimentar outros tipos de carga, isto não seria recomendado. 

Para se comparar os gráficos das FIGURAS 4.7 e 4.8, os mesmos foram 

analisados sob os mesmos níveis de amplitude com um fator redutor da ordem de 

9,4 da curva da FIGURA 4.8. O erro médio quadrático entre a curva de tensão de 

descarga da bateria e de tensão nos terminais de saída do inversor foi de 0,006. 

Este erro é extremamente baixo e indica que a tensão da bateria e na saída do 

inversor decresceram praticamente na mesma taxa. 

Respeitando-se as características internas da bateria e do inversor, pode-se 

dizer que o sistema foi capaz de suprir sem interrupção ou falha uma carga 266,6% 

acima da carga inicialmente prevista, ou seja, alimentando uma carga de 120 W ao 

invés de uma carga de 45 W. Ressalta-se que a bateria utilizada não era nova, que 

não se conhecia a sua especificação detalhada e seu tempo de vida útil, uma vez 

que a mesma já fora utilizada em diversos outros testes de outros projetos e fora 

submetida a diferentes tipos de situações. Isto indica que o sistema pode alimentar 

uma carda de 45 W, conforme previamente calculado, durante pelo menos 3 

horários de ponta com segurança através dos testes realizados e estima-se que este 

não teria problemas de completar o ciclo de 3 dias completos durante o horário de 

ponta sem que a bateria recebesse nenhum tipo de carga durante este intervalo. 

Lembra-se que os valores mínimos de profundidade de descarga da bateria não 

foram atingidos e que os valores máximos de sub tensão para que o inversor pare 
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de funcionar não foram atingidos. Isto se deve ao fato da bateria utilizada apresentar 

uma especificação superior à calculada para este projeto, embora não se possa 

afirmar sua capacidade nominal em Ah com os ensaios elétricos realizados.  

Utilizando-se o osciloscópio para registrar o período em que o sistema 

estava suprindo a carga durante o horário de ponta e o período em que a carga 

passou a ser suprida pela rede, ao término do horário de ponta, percebe-se através 

da FIGURA 4.9 que a alimentação da carga foi interrompida durante alguns ciclos. 

 

 
FIGURA 4.9 - COMUTAÇÃO DO SISTEMA NO FINAL DO HORÁRIO DE PONTA. 

FONTE: O autor (2013). 

 

Na FIGURA 4.9, as formas de onda registradas na curva (I) se referem à 

tensão medida nos terminais da carga em corrente alternada, e as formas de onda 

registrada na curva (II) se refere à corrente elétrica medida nos terminais da carga. 

Os valores registrados nas curvas (I) e (II) mais ao lado esquerdo desta figura 

referem-se ao sistema durante o horário de ponta, onde a carga está sendo suprida 

pelo inversor. Já os valores registrados mais ao lado direito desta figura se referem 

ao sistema após o horário de ponta, onde a carga está sendo suprida pela rede da 

concessionária local. Percebe-se que existe um intervalo de tempo entre estes dois 

períodos onde a carga permanece sem alimentação por nenhuma das duas fontes. 

Este tempo de comutação de 0,9 segundos por contator foi programado através do 

CLP propositalmente por segurança, uma vez que os contatores utilizados neste 

projeto não foram ensaiados em bancada, pois não faziam parte do proposto para 

esta bateria de testes. Desta forma adotou-se um tempo de comutação do sistema 
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relativamente alto e acima dos tempos de abertura e fechamento indicados no data 

sheet do fabricante. 

Através da FIGURA 4.9 pode-se perceber que os valores máximos de 

tensão para o sistema antes do término do horário de ponta são mais baixos que 

após o horário de ponta. Conforme apresentado no gráfico de tensão na saída do 

inversor (FIGURA 4.8), percebe-se que a tensão do mesmo no final do ciclo era de 

103 V. A tensão de saída do inversor baixava à medida que a tensão de entrada, 

proveniente da bateria também baixava. Percebeu-se também que à medida em que 

a tensão de saída do inversor decrescia, a temperatura na carcaça do equipamento 

aumentava. Provavelmente o decréscimo da tensão de entrada associado ao fator 

térmico do equipamento contribuíram para este panorama.   

A tensão da rede que passou a alimentar a carga ao término do horário de 

ponta era nominal de 127 V. Esta comparada à tensão de saída nominal do inversor 

é de 115 V já representa um aumento de aproximadamente 10% da tensão elétrica 

nos terminais da carga. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

5.1  CONCLUSÕES 

 

Conforme a metodologia apresentada neste trabalho perceber-se que o 

dimensionamento de um sistema fotovoltaico com armazenamento de energia pode 

apresentar valores e parâmetros diferentes em função da localização geográfica e 

das condições climatológicas do local em que será instalado o sistema. Não 

somente relacionado aos cálculos que se utilizam da latitude e HSP do local, mas 

pode-se observar também que a correção de alguns cálculos dos módulos FV em 

função da temperatura local pode ser primordial para um dimensionamento seguro e 

que proporcione um maior aproveitamento dos recursos desta fonte. Isto certamente 

influencia na relação custo benefício do projeto no que diz respeito aos 

componentes utilizados. Foi adotado o memorial de cálculo se prevendo o mês com 

a menor incidência solar na região (Junho), o que pode representar um aumento da 

geração nos meses com maior incidência solar.  

O memorial de cálculo utilizado pode ser aplicado com segurança para 

pequenas plantas FV, como o exemplo apresentado, bem como para instalações de 

maior potência instalada. A mesma se mostrou eficaz porque o cálculo dos 

componentes utilizados no protótipo considerou os aspectos básicos como fatores 

de segurança, fatores de perdas, carregamento máximo para inversores e condições 

térmicas relacionadas ao local de instalação. Durante os testes práticos não houve 

nenhum incidente ou acidente relacionado à especificação inadequada dos 

dispositivos do projeto.  

Sobre o transdutor proporcional de tensão construído para este projeto, o 

mesmo conseguiu manter uma proporcionalidade da medida analógica de tensão da 

bateria com qualidade. Isto foi fundamental para se conseguir um controle e 

monitoramento das condições de funcionamento do protótipo com confiabilidade. 

Obteve-se um erro médio quadrático de 2,30 comparando os resultados da 

simulação computacional do circuito e os resultados do circuito construído. 

Após o dimensionamento do projeto e a construção do transdutor 

proporcional de tensão o protótipo do sistema foi construído e o CLP foi 

devidamente programado para atender às condições pré estabelecidas neste 

trabalho. 
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Comparando-se as curvas da potência gerada pelo módulo FV e a curva da 

radiação solar no momento dos testes constatou-se que no intervalo de 09:30h à 

14:30h, o erro médio quadrático calculado foi de 2,30. Isto comprova que o módulo 

PV esteve gerando energia de forma quase proporcional à irradiação local medida 

com uma pequena taxa de variação. Esta diferença provavelmente se deve a fatores 

externos como a temperatura do módulo FV, resistência elétrica dos cabos, 

resistência elétrica das conexões, dentre outros. 

No intervalo após as 14:30h o erro médio quadrático calculado entre as 

curvas da potência gerada pelo módulo FV e a curva da radiação solar no momento 

dos testes foi de 5,34. Este valor calculado é aproximadamente 2,3 vezes o erro 

médio quadrático encontrado no primeiro intervalo de tempo. Isto significa que a 

relação entre a incidência solar e a geração FV medida sofreu uma variação muito 

mais significativa no segundo período. Este fato pode ser explicado pela curva 

característica da FIGURA 2.5 da secção 2.4.1, onde são apresentadas as curvas de 

potência de um módulo fotovoltaico sobre diferentes faixas de temperaturas. As 

características construtivas dos módulos fotovoltaicos e suas curvas características 

de potência gerada explicam o comportamento da curva encontrada após as 14:30h 

com o protótipo do sistema, onde o decréscimo de potência gerada se intensifica. 

Durante o processo de carga e descarga da bateria o sistema de 

armazenamento de energia se comportou de maneira estável e conseguiu suprir a 

carga prevista de forma segura. Após o término do horário de ponta a carga da 

bateria decresceu apenas 9,0% com referencia à tensão instantes antes do início 

deste período. Embora as características detalhadas da bateria fossem 

desconhecidas, ao término dos testes se pode afirmar que o uso desta bateria no 

protótipo leva cerca de 7 horas para carrega-la de uma tensão inicial de 11,7 V à 

14,2 V. Nestas condições o sistema é capaz de carregar a bateria antes do horário 

de ponta. Pode-se afirmar que a mesma apresenta características construtivas 

superiores à bateria especificada (36 Ah), porém com os ensaios realizados não se 

pode saber a sua em Ah capacidade ao certo. O processo de carga e descarga da 

bateria do protótipo do sistema se mostrou eficiente e comprovou que o sistema 

pode ser totalmente carregado em um único dia com incidência solar satisfatória. 

O CLP através da lógica de funcionamento desenvolvida e implementada no 

mesmo foi capazes de monitorar e controlar toda a automação proposta para o 

sistema de forma segura. Comprovou-se com o auxílio do osciloscópio que os 
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tempos de comutação do sistema ao início e término do horário de ponta ocorreram 

conforme a programação do CLP, com um tempo de comutação de 0,9 segundos. 

Os intertravamentos lógicos e físicos nas instalações elétricas do sistema atenderam 

perfeitamente às condições pré estabelecidas e possibilitaram a alimentação da 

carga com segurança e sem risco de curto circuito por alimentação simultânea de 

fontes diferentes sem condições de sincronismo elétrico.  

O inversor iniciou o processo de conversão de energia com cerca de 114 V e 

às 21:00h, no final do horário de ponta, o mesmo apresenta valores em seus 

terminais de saída, alimentando a carga, próximos de 103 V. Isto representa um 

decréscimo de aproximadamente 9,6% do seu valor de tensão no início do horário 

de ponta. Estes percentuais não são muito diferentes dos percentuais de decréscimo 

da tensão da bateria que ficou em aproximadamente 9,0%. O erro médio quadrático 

calculado para se comparar as curvas ajustadas de descarga da bateria e tensão de 

saída do inversor foi de 0,0018 

Percebeu-se também que o controlador de cargas apresentou um 

decréscimo de 2,1% referente à tensão em situação de carga da bateria. Este 

percentual é considerado baixo e aceitável para esta aplicação, considerando-se 

que as características detalhadas da bateria utilizada não era conhecida e demais 

fatores externos como temperatura ambiente, possíveis resistências nas conexões 

elétricas, dentre outros. 

Fazendo uma comparação com a breve revisão da literatura técnico- 

científica realizada no Capítulo 2, no sistema desenvolvido por Hirachi et al. (1996), 

se utilizava de um mecanismo de geração FV interativo com a rede e com 

armazenamento de energia onde o inversor bidirecional possibilitava a carga do 

banco de baterias nos momentos em que o SF não estava gerando. O 

funcionamento do sistema de Hirachi et al. (1996) sob alguns aspectos se 

assemelhava ao desenvolvido neste programa de mestrado, porém, o sistema não 

acumulava energia para utilização em determinados horários do dia. Além disso, o 

sistema desenvolvido em 1996 poderia funcionar como um sistema isolado 

utilizando a energia da rede acumulada através do banco de baterias, o que se 

difere do projeto desenvolvido neste trabalho, onde o inversor não poderia se 

conectar à rede por suas características construtivas.  

Já o trabalho realizado por Chiang et al. (1998) apresentava um 

comportamento um pouco diferente, onde a carga era suprida pelo sistema FV nos 
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momentos de incidência solar e o banco de baterias carregadas contribuía para o 

suprimento da carga conforma a o decréscimo de geração do SF. Ressalta-se que 

neste sistema  o inversor também era bidirecional, o que possibilitava a carga do 

banco de baterias no momento em que a geração FV era baixa ou nula. O 

automatismo do protótipo de Chiang et al. (1998) se difere deste trabalho sob os 

aspectos de tecnologia do inversor, lógica de programação do CLP e utilização da 

energia acumulada apenas pelo SFV para utilização durante o horário de ponta ou 

horário específico do dia de forma automática. 

Comparando-se este trabalho ao sistema desenvolvido por Giraud e 

Salomeh (2001), pode-se perceber que os sistemas são diferentes sob o aspecto da 

utilização das fontes de energia e o objetivo da aplicação. Em 2001, Giraud e 

Salomeh utilizaram duas fontes alternativas, a eólica e a solar, para compor um 

sistema de back up que pudesse suprir a carga da região de Nova Inglaterra durante 

a perda da concessionária local durante o período de um dia. O sistema 

desenvolvido em 2001 possui conexão à rede e nos períodos de geração de energia 

do sistema híbrido existe contribuição à rede da concessionária local. Nenhum 

destes fatores se aplica à realidade deste trabalho em questão, salvo o acúmulo de 

energia proveniente de um sistema híbrido capaz de ser utilizado em um 

determinado período de tempo para suprir as cargas durante a interrupção da 

concessionária local. 

O sistema desenvolvido em 2007 por Zhou et al. também se difere do 

desenvolvido neste trabalho pois  a utilização de um inversor bidirecional e 

conectado à rede não focava na utilização da energia acumulada através do banco 

de baterias em um determinado horário do dia. Nos momentos em que o SFV não 

estava gerando energia, o banco de baterias era carregado através da rede local 

com a utilização do inversor bidirecional. No projeto desenvolvido por Zhou et al. a 

lógica do CLP se baseava em priorizar a carga do banco de baterias através da rede 

ou do sistema fotovoltaico.  

Desta forma uma das principais contribuições do sistema objeto de estudo 

deste trabalho se dá pela utilização de um inversor sem sincronismo com a rede, 

usado para sistemas isolados, para alimentar cargas que estão conectadas à rede 

durante um determinado horário do dia de forma automática e segura. O 

armazenamento de energia através da bateria proveniente apenas do SFV para 
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capaz de alimentar uma carga que está previamente conectada à rede local durante 

determinados períodos do dia de forma automática foi um grande desafio. 

 Sobre a escalabilidade do sistema desenvolvido neste trabalho em questão, 

o mesmo pode se aplicar a diferentes faixas de potência sob o ponto de vista 

técnico. O fator limitador para esta aplicação seria a disponibilidade de área livre 

para a instalação dos módulos fotovoltaicos necessários para compor a potência 

instalada para a geração. Desta forma, quanto maior a potência instalada se faz 

necessário maior área disponível para os painéis FV, o que precisa ser avaliado com 

cautela.  

 

5.2  TRABALHOS FUTUROS 

 

Recomenda-se para trabalhos futuros a aprimorar alguns requisitos não 

contemplados neste trabalho com o intuito de dar continuidade à evolução dos 

estudos correlacionados e fomentar o incentivo nesta área de atuação. Dentre os 

pontos que podem ser objeto de futuros trabalhos destacam-se os seguintes: 

 

a) Desenvolver um sistema de comutação automático comandado pela 

lógica do CLP sem que haja interrupção do fornecimento de energia para a carga, 

conforme recomendações das normas vigentes (NBR 15014/2003, dentre outras). 

Um sistema mais preciso para o sincronismo de comutação dos contatores poderia 

ser aplicado considerando-se estas normas e o sincronismo com a rede de forma 

automática. 

b) Elaborar um circuito de monitoramento e controle integrando ao 

sistema de eletrônica de potência do sistema. Desta forma seria possível em um 

único invólucro se ter o controlador de cargas, o CLP e o inversor. Isto deixaria o 

sistema mais compacto e talvez se consiga reduzir os custos da aplicação em futuro 

próximo. Neste processo de análise para a possível redução dos custos se faz 

necessário levar em conta a vida útil da bateria nos ciclos de carga e descarga. 
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7 APÊNDICE  

7.1 LÓGICA DE FUNCIONAMENTO DO CLP 
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7.2   CUSTOS DO SISTEMA 

 

Para o respectivo sistema foram adquiridos os componentes que fizeram 

parte do painel elétrico de comando e controle além dos componentes de potência, 

com exceção do módulo FV e da bateria que foram disponibilizados pela instituição 

para estes testes. Para compor a relação do custo envolvido no projeto com a 

geração de energia envolvida, foram contabilizados os custos dos materiais 

envolvidos no sistema, não se levando em consideração o custo dos cabos, eletro 

dutos e o custo dos serviços de instalação e start up do sistema. Desta forma, sabe-

se que quaisquer comparações com faixas de potências diferentes não levarão em 

conta estes itens. A TABELA 7.1 apresenta a composição dos custos do projeto 

considerando-se a alimentação de uma carga instalada de 45 W sendo alimentada 

durante as três horas do horário de ponta em um período mínimo de 3 dias sem a 

presença de sol com a bateria carregada por completo. 
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TABELA 7.1 – CUSTOS DOS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROJETO. 

 

 
FONTE: O AUTOR (2013). 

 

A TABELA 7.1 apresenta um valor total de R$1.200,00 para os materiais 

supracitados envolvidos no sistema.  

Para fins de comparação, será considerada que esta mesma carga 

encontra-se nas instalações de um consumidor do grupo A4, ou seja, com tensão do 

alimentador principal de 2,3 à 25 kV, na cidade de Curitiba, a mesma cidade para 

qual este sistema fora calculado. Para fins de cálculo será considerado que este 

consumidor está enquadrado na tarifação Horo Sazonal Verde (HSV), ou seja, 

possui uma tarifa composta com quatro valores diferenciados de acordo com o 

horário do dia, na ponta e fora de ponta, e a época do ano (período seco e período 

Qtde Componente
Característica 

básica
 Custo 

aproximado 

1
Módulo 

Fotovoltaico
Módulo policristalino 

/ 135 Wp
 R$     620,00 

1
Controlador 

de carga
Corrente nominal de 

10 A / 12 VCC
 R$       65,00 

1 Bateria

Acumulador chumbo 
ácido estacionário 
12 VCC/ 26 Ah ou 
superior próximo

 R$     170,00 

1 Inversor
Potência nominal ≥ 

64,2 W / 12 VCC/ 
115-130 VCA

 R$       70,00 

1 CLP

2 canais analógicos 
de 0-5 VCC, 3 

entradas digitais, 5 
saídas digitais

 R$     130,00 

1
Transdutor de 

Tensão

Transdutor 
proporcional de 

tensão 0-14,5 VCC / 
0-5 VCC

 R$       30,00 

1 Painel elétrico

Caixa em PVC, 
Contatores (k1, k2, 
k3, k4), conectores, 

LEDs, fusíveis e 
demais 

componentes de 
pequeno porte

 R$       80,00 

1
Suporte 

metálico para 
módulo FV

estrutura metálica 
para fixação do 

módulo FV
 R$       35,00 

 R$  1.200,00 Total
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úmido), além de um valor fixo para qualquer nível de demanda de potência 

contratada (ANEEL, 2013).  

 A TABELA 7.2 apresenta os custos da energia para um consumidor do 

grupo A4 enquadrado na tarifa HSV.  

 

TABELA 7.2 – TAXAS E TARIFAS – CONSUMIDOR DO GRUPO A4, TARIFA HOROSSAZONAL 

VERDE. 

 
FONTE: COPEL (2013). 

 

Segundo a TABELA 7.2, o custo da energia durante o horário de ponta para 

este tipo de consumidor em torno de R$1,00 por kWh consumido na cidade de 

Curitiba, no Estado do Paraná com os impostos inclusos no mês de Junho de 2013. 

Com o intuito de mensurar de forma grosseira o tempo médio de retorno do 

investimento, sem considerar as condições comerciais vigentes do mercado, e 

utilizando-se o sistema proposto para alimentar a respectiva carga durante o horário 

de ponta, não será utilizado para fins de cálculos nenhum modelo financeiro que 

envolva taxa sob o investimento inicialmente realizado. Também não serão 

considerados possíveis reajustes nas tarifas de energia da concessionária, 

depreciações, amortizações e demais fatores financeiros que poderiam ser 
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considerados. Um modelo financeiro completo poderá ser objeto de 

desenvolvimento para trabalhos futuros. 

Serão analisadas duas situações diferentes sobre o sistema para compor os 

cálculos comparativos. 

a) Situação I: 

 

Considerando-se a energia produzida em um mês por este sistema, de 

forma que o mesmo consiga suprir a carga prevista de 45 W sem interrupção 

durante todos os horários de ponta do mês, serão calculados os custos da energia 

sob estas condições. Assim o sistema pode ficar até dois dias sem receber a 

incidência solar suficiente para recarregar a bateria, uma vez que o mesmo 

comporta até três dias sob estas condições.        

Levando-se em conta a produção mínima de 45 W por 3 horas a cada dia, 

considerando 5 dias com horário de ponta durante a semana e 4 semanas no mês, 

basta multiplicar estes valores para se obter a relação de 2.700 Wh/mês, ou seja, 

2,7 kWh/mês. 

Considerando-se o consumo de 2,7 kWh/mês supra calculado apenas para 

os horários de ponta, se a carga sob análise fosse alimentada pela concessionária 

durante todos os dias do mês geraria um custo de consumo de energia aproximado 

de R$2,7/mês. Sabendo-se que o investimento inicial foi de R$1.200,00 pode-se 

compor o gráfico comparativo da FIGURA 7.1. 

 

 

 
FIGURA 7.1 – TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO SEM TAXAS – 2,7 kWh/mês. 

FONTE: O autor (2013). 
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Para esta situação, analisando-se a FIGURA 7.1, percebe-se que o tempo 

de retorno do investimento inicial para que o sistema estivesse totalmente pago e 

começando a gerar economia na matriz energética do consumidor onde o sistema 

proposto foi instalado seria aproximado de 444 meses, ou seja, 37 anos. 

 

b) Situação II: 

 

Considerando-se a energia produzida em um mês por este sistema que foi 

testado, de forma que o mesmo consiga suprir cerca de 2,7 vezes a carga prevista 

de 45 W, ou seja 120 W sem interrupção durante todos os horários de ponta do mês, 

serão calculados os custos da energia sob estas condições. Assim o sistema deveria 

receber a incidência solar suficiente para recarregar a bateria diariamente.  

Levando-se em conta a produção mínima de 120 W por 3 horas a cada dia, 

considerando 5 dias com horário de ponta durante a semana e 4 semanas no mês, 

basta multiplicar estes valores para se obter a relação de 7.200 Wh/mês, ou seja, 

7,2 kWh/mês. 

Considerando-se o consumo de 7,2 kWh/mês supra calculado apenas para 

os horários de ponta, se a carga sob análise fosse alimentada pela concessionária 

durante todos os dias do mês geraria um custo de consumo de energia aproximado 

de R$7,2/mês.  Sabendo-se que o investimento inicial foi de R$1.200,00 pode-se 

compor o gráfico comparativo da FIGURA 7.2. 

 

 
FIGURA 7.2 - TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO SEM TAXAS – 7,2 kWh/mês. 

FONTE: O autor (2013). 
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Para esta situação, analisando-se a FIGURA 7.2, percebe-se que o tempo 

de retorno do investimento inicial para que o sistema estivesse totalmente pago e 

começando a gerar economia na matriz energética do consumidor onde o sistema 

proposto foi instalado seria aproximado 166 meses, ou seja, aproximadamente 13,8 

anos. 

Para estas duas situações, sem considerar taxas de juros, reajustes nas 

tarifas de energia da concessionária, depreciações, amortizações e demais fatores 

financeiros que poderiam ser considerados percebe-se que o tempo de retorno do 

investimento seria consideravelmente altos para as duas situações.  

Neste projeto o maior impacto foi representado pelo módulo fotovoltaico. É 

possível que este investimento inicial seja diferente par potências maiores, pois 

alguns itens como o CLP e o painel elétrico não sofreriam acréscimo mesmo para 

potências maiores. 


