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RESUMO 

 

 As baterias de chumbo-ácido ainda são amplamente usadas em sistemas 

fotovoltaicos isolados. As principais preocupações em relação a utilização deste tipo 

de bateria são profundos ciclos de descarga, estado de subtensão prolongada 

levando a sulfatação e, em alguns casos , falta de aceitação de carga que induzem a 

formação de gás durante a carga e amolecimento do material ativo. Este trabalho 

propõe um método para reverter a sulfatação da bateria e reduzir a formação de 

gases utilizando um novo algoritmo de carga em três etapas, implementado em um 

protótipo composto por dois conversores: um conversor CC-CC unidirecional e um 

conversor CC-CC bidirecional. O conversor bidireccional, no qual a corrente de 

saída é pulsada com magnitude e largura controláveis, é utilizado em conjunto com 

perfis de corrente constante, a fim de aumentar a aceitação de carga e reduzir a 

formação de gases, podendo assim, potencialmente aumentar a vida útil da bateria. 

No conversor unidirecional foi aplicado um algoritmo de MPPT (Maximum Power 

Point Tracking) modificado para diminuir o tempo de resposta do sistema. Os 

resultados desse trabalho incluem o funcionamento dos algoritimos e conversores e 

por último os testes realizados nas baterias que mostraram melhoras no processo de 

carga da bateria, o que acredita-se melhorar a vida útil da mesma. Esses resultados 

demonstram a necessidade de reavaliar o modo em que a recarga de baterias é 

vista em sistemas isolados. 

 

Palavras-chave: Sistemas fotovoltaicos Isolados, Carregadores de Bateria, 
Sulfatação, Bateria de chumbo-ácido, Conversor Bidirecional. 
 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Lead acid batteries are still broadly used in standalone photovoltaics. The 

main concerns within the use of this type of batteries are deep discharge cycles, 

prolonged undervoltage state leading to sulfation and, in some cases, poor charge 

acceptance inducing gas formation during charge and active material softening. This 

work proposes a method to revert the battery sulfation and to reduce the gases 

formation using a three-step charge protocol, implemented in two converters: A 

bidirectional dc/dc converter and a unidirectional one. A bidirectional converter, in 

which the output current is pulsed with both magnitude and width controllable, is 

used together with constant current profiles in order to increase charge acceptance, 

by that, reduce the gases formation, and potentially increase the battery life. The 

unidirectional converter is used to apply a modified MPPT (Maximum Power Point 

Tracking) algorithm to reduce the system response time and achive the maximum 

power available. The works findings are shown by the operation of the algorithms 

and the converters followed by tests carried out on the batteries showing 

improvements in the charge profile that are believed to improve the battery lifetime. 

This result shows the necessity of changing the approach of charge algorithms in 

standalone applications. 

 

Keywords: Battery charger, sulfation, Lead Acid Battery, Standalone photovoltaics, 

Bidirectional Converter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÂO 

 

Baterias de chumbo-ácido possuem relativamente baixa densidade de 

energia e baixo ciclo de carga-descarga, se comparado com outras tecnologias. No 

entanto, devido ao seu baixo custo, elas ainda são consideradas a melhor escolha 

para sistemas isolados da rede elétrica, de back-up (ou bancos estacionários) e de 

veículos elétricos de serviço, como empilhadeiras e transportadores(Linden (2011)). 

 

Para muitos desses sistemas, a instabilidade quanto à fonte de energia 

primária e a incompatibilidade da carga frente à mesma, faz com que seja 

necessário a presença de um banco armazenador de energia, papel cumprido em 

muitas situações quase que exclusivamente por baterias de chumbo-ácido 

(Messenger; Ventre (2005)). 

 

Sistemas fotovoltaicos isolados (SFVI) apresentam exatamente esse 

problema, por possuírem um curto período de carga, cerca de 4 horas por dia a sol 

pleno, ou seja, irradiação de 1 kW/m2 (Markvart et al. (2003)). Assim, para esses 

sistemas o processo de carga da bateria torna-se um fator muito importante para 

melhorar o desempenho do mesmo (Lazzarin et al. (2006)). 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Pretende-se com esse trabalho desenvolver um protótipo de controlador de 

carga que melhore a performance de baterias chumbo ácido em sistemas 

fotovoltaicos isolados, através do desenvolvimento de um algoritmo específico para 

melhorar a eficiência de recarga e recuperar as baterias da sulfatação. 

Os objetivos específicos são: 

 Estudar a técnica proposta por Wilkinson e Covic para carga pulsada. 

 Estudar técnicas de MPPT de forma a otimizar a transferência de 

potência pelo conversor Olalla et al. (2007). 
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 Desenvolver um novo algoritmo para viabilizar o uso de carga pulsada, 

aplicada aos problemas encontrados em sistemas fotovoltaicos 

isolados. 

 Validar e testar os algoritmos desenvolvidos para os conversores 

através de parâmetros elétricos da bateria (Tensão, Corrente e 

Capacidade). 

 Verificar, em laboratório, o desempenho da carga pulsada em baterias 

de chumbo-ácido. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

O baixo custo das baterias de chumbo-ácido é uma grande vantagem na 

implementação de um sistema fotovoltaico, porém seu desempenho em regime de 

operação, aumenta o custo operacional do sistema ao longo dos anos. Perrin et al 

(2009) mostraram que as baterias representam cerca de 25% do valor investido para 

implantação de sistemas fotovoltaicos autônomos, porém, a substituição e operação 

das mesmas são responsáveis por cerca de 50% dos custos operacionais ao longo 

de 20 anos de uso, como ilustrado na FIGURA 1. 

 

 
FIGURA 1 RELAÇÃO ENTRE OS CUSTOS DOS COMPONENTES DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS AUTÔNOMOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA. CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO 

(ESQUERDA) E OPERAÇÃO (DIREITA). 
Fonte (Perrin; Lemaire-Potteau (2009)). 

 

Apesar dos dados relatados serem de origem europeia, o que é importante 

notar é o crescente custo da bateria de chumbo-ácido no decorrer do uso. Embora 

não tenham sido encontrados estudos de custos para o Brasil, as perdas de vida útil 
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da bateria são responsáveis pelos maiores custos de operação, ou seja, a realidade 

brasileira deve ser similar à dos países europeus. 

 Sauer; Garche (2001) mostraram que o principal motivo para a morte 

prematura das baterias é a sulfatação das placas, acelerada pela estratificação do 

ácido sulfúrico no interior das células, devido às baixas correntes de carga e 

descarga e curto período de carga aos quais as baterias estão sujeitas nos sistemas 

fotovoltaicos. 

 

A forma com que se carregam as baterias são primordiais para uma melhor 

aceitação de carga. Dentre elas tem-se duas vertentes: recarga convencional 

(corrente contínua constante) e carga pulsada na qual a corrente é nula durante um 

certo intervalo de tempo. 

A carga pulsada é uma alternativa promissora pois alguns autores tem 

demonstrado que ela é mais eficiente que a convencional e pode ser utilizada para 

recuperar o material ativo de placas degradadas (Andrade (2005)). 

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho foi dividido em seis capítulos sendo o primeiro uma 

breve introdução sobre o tema da dissertação separado em contextualização, 

objetivos e o descritivo da organização do trabalho. 

O capítulo 2 consiste na fundamentação teórica na qual são abordados os 

fundamentos necessários para a realização do trabalho. 

O capítulo 3 corresponde à Metodologia na qual é descrita a concepção do 

carregador pulsado. Também é explicado o fluxograma do algoritmo a ser utilizado 

bem como os cálculos necessários para o projeto do conversor. 

O capítulo 4 corresponde ao desenvolvimento experimental o qual está 

dividido em duas partes. Na primeira são explicados os detalhes construtivos do 

projeto de controle, bem como a análise preliminar do cálculo da malha e os 

resultados obtidos no projeto de controle. Na segunda parte são dados os 

procedimentos de testes nas baterias. 
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O capítulo 5 fornece os resultados obtidos, bem como uma discussão sobre 

os mesmos. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões obtidas no trabalho e sugestões de 

possíveis trabalhos futuros. 

 O capítulo 7 contém as referências bibliográficas empregadas nessa 

dissertação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo são abordados os referenciais teóricos quanto aos temas 

centrais deste trabalho, visando destacar os aspectos teóricos em relação aos 

conceitos envolvidos, de maneira a propor um alinhamento entre os diversos 

assuntos. 

Os temas dizem respeito a: a) Sistemas fotovoltaicos isolados; b) Conceitos 

de bateria de chumbo ácido  

 

2.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS 

 

2.2.1 Energia Solar fotovoltaica 

 

A energia solar pode ser aproveitada de forma passiva, através da 

arquitetura bioclimática ou de forma ativa por meio da energia solar térmica, 

termelétrica ou fotovoltaica. Nesse trabalho é abordada esta última forma. 

A história dos sistemas fotovoltaicos tem seu marco inicial com a descoberta 

do efeito fotovoltaico por Becquerel em 1839, que consiste na formação de corrente 

pela incidência de luz em dispositivos semicondutores. A energia solar fotovoltaica 

foi utilizada primeiramente em satélites em 1958 e começou a ser difundida em 

instalações terrestres na década de 70, momento em que seu preço decresceu 

significativamente.(Cemig (2012)) 

O primeiro aspecto para a utilização desta forma de energia é o 

entendimento de que a radiação solar que chega ao solo (ou aos painéis 

fotovoltaicos), ao entrar na atmosfera sofre interações diversas. Os fótons são 

absorvidos ou espalhados, e assim, o espectro solar resultante na superfície 

terrestre dependerá da concentração, configuração espacial e temporal desses 

constituintes os quais serão de natureza estocástica. Dessa forma, nuvens, relevo 

acidentado e vegetação densa podem afetar consideravelmente o desempenho de 

uma planta solar. 

A FIGURA 2 apresenta a radiação espectral para cada comprimento de 
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onda, a radiação extraterrestre (curva em amarelo), a radiação solar ao nível do mar 

(curva em vermelho) e a curva de radiação solar de um corpo negro à 5520K, que é 

a forma como pode-se modelar a radiação do sol. 

As medições padrões são a radiação total, componente difusa no plano 

horizontal e a radiação direta normal. A radiação total ih que atinge um plano 

horizontal localizado na superfície terrestre é a soma de duas componentes, a saber: 

𝐈𝐡 =  𝐈𝐡𝐧 𝐜𝐨𝐬(𝐳) + 𝐈𝐝 

(1) 

Na qual, Ihn é a radiação solar direta normal, z é o ângulo formado pelos 

raios com o plano horizontal e Id é a radiação solar difusa que incide sobre o plano 

horizontal ( Cemig (2012)). 

 
FIGURA 2 ESPECTRO SOLAR EXTRATERRESTRE E NA SUPERFÍCIE TERRESTRE 

Fonte (Cemig (2012)). 

 
Os mapas solarimétricos indicam os níveis de radiação solar em cada área 

do globo. O Brasil, por se encontrar próximo à linha do Equador, tem a duração solar 

do dia – período de visibilidade do Sol ou de claridade – com pouca variação durante 

o ano. A figura 3 mostra as médias anuais. A região de valor máximo de irradiação 

solar global, localizada ao norte da Bahia, próximo à fronteira com o Piauí (6,5 

kWh/m²/dia) e a região de valor mínimo, no litoral norte de Santa Catarina (4,25 

kWh/m²/dia) Tiba (2000). 
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FIGURA 3 MAPA DE RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL HORIZONTAL MÉDIA ANUAL NO BRASIL 

Fonte (PEREIRA et al. (2006)). 

 

 No Brasil, por meio do programa do governo federal, Luz para Todos, várias 

famílias são atendidas por redes isoladas utilizando painéis fotovoltaicos. Os 

números de famílias por regiões estão mostrados no quadro 1. 

 

QUADRO 1 – SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL 

Estado Regiões Famílias Pessoas 

Pará 
Arquipélago do Marajó 

75 famílias Cerca de 300 pessoas 
Município Curralinho 

Maranhão 

Município Humberto de Campos 

140 famílias Cerca de 560 pessoas 
Comunidade Ilha Grande 

Município Cururupu 
Comunidade Ilha de Lençóis 

Amazonas 

Município Novo Airão 

222 famílias Cerca de 890 pessoas 

Município Eirunepé 
Município Beruri 

Município Barcelos 
Município Autazes 
Município Maués 

FONTE: Luz para Todos (2015). 
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2.2.2 A célula fotovoltaica 

 

O processo de conversão da energia solar em energia elétrica decorre de 

um fenômeno físico conhecido como efeito fotovoltaico. Esse fenômeno é a 

capacidade dos fótons, cujo conteúdo energético é quantizado, de arrancar elétrons 

de átomos, pela transferência de sua energia para o elétron. 

Em um semicondutor, o efeito fotovoltaico é responsável por transferir 

elétrons da banda de valência para a banda de condução, formando pares de cargas 

elétricas disponíveis para geração de corrente elétrica. Entretanto, o aproveitamento 

dessas cargas não é trivial, pois elas se recombinam rapidamente, o que pode 

dificultar sua utilização. Portanto, são necessários tratamentos físico e químico no 

material para que se possa transformá-lo em um dispositivo fotovoltaico capaz de 

gerar eletricidade. 

O dispositivo que faz a conversão de energia solar é a célula fotovoltaica 

(FIGURA 4). Ela é constituída principalmente por material semicondutor que pode 

ser dopado de duas formas diferentes, formando um semicondutor do tipo n, rico em 

elétrons e outro semicondutor do tipo p, rico em buracos. Ao se juntar os dois tipos, 

é criado uma junção pn. Por difusão os elétrons livres do lado n tendem a migrar 

para o lado p, enquanto que os buracos do lado p migram para o lado n. Tanto os 

elétrons quanto os buracos que migram, recombinam-se formando uma região 

depleta, empobrecida, de portadores livres. Note-se que cada portador que migrou, 

deixa para trás um íon fixo e, nessa região de carga espacial, surge um campo 

elétrico. 

O fóton absorvido no material cria um par elétron buraco, se o elétron for 

gerado na camada tipo p ele deve fluir até a borda da região de carga espacial onde 

será acelerado pelo campo elétrico na junção pn. Se um buraco for gerado na região 

n, esse deve fluir até a borda da região de carga espacial onde será acelerado pelo 

campo elétrico. E se o par elétron buraco for gerado na região de carga espacial o 

elétron e o buraco são imediatamente separados e acelerados pelo campo. O 

acúmulo de cargas em cada lado da junção cria uma diferença de potencial, e se 

uma carga for ligada entre os terminais da célula, ela dissipará energia solar. 
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FIGURA 4 GERAÇÃO DO PAR ELÉTRON-BURACO EM UMA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

Fonte (Pinho; Galdino (2014)). 

 

O silício é extraído do quartzo da natureza na forma de cristal de dióxido de 

silício (SiO2) e então desoxidado em grandes fornos, purificado e solidificado para 

fornecer o chamado silício grau metalúrgico1(Solymar; Walsh (2004)). O Brasil 

possui as maiores reservas de quartzo com grau de pureza elevado. Entretanto, a 

purificação do silício não é realizada em território nacional. Ela agrega alto valor ao 

produto final, que chega a valer mais de 100 vezes o preço do silício grau 

metalúrgico atualmente exportado pelo Brasil. Pinho; Galdino (2014) 

Algumas técnicas de purificação como as destilações repetidas, purificam o 

silício ao nível solar, pureza necessária para aplicações fotovoltaicas (Pinho; Galdino 

(2004)). A maioria das células fotovoltaicas disponíveis comercialmente utiliza o 

silício na forma monocristalina, policristalina e amorfa (FIGURA 5). Elas representam 

95% do mercado atual e são chamadas de células de 1º geração. As da 2º geração 

são as células denominadas de filme fino, flexíveis, de baixo custo e que utilizam 

materiais como o cádmio, índio e selênio. Existem também novos materiais, alguns 

ainda em estudo, como é o caso de células de materiais orgânicos, translúcidos e de 

plásticos. O domínio do silício como elemento mais utilizado na fabricação de células 

fotovoltaicas, deve-se ao fato de a microeletrônica ter se aperfeiçoado 

progressivamente ao longo do século XX, além da abundância desse material na 

natureza. 

Dentre as células fotovoltaicas que utilizam o silício como material base, as 

monocristalinas são, em geral, as que apresentam a maior eficiência (FIGURA 6). As 
                                            
1 Existem diversos tipos de graus de pureza exigidos para o silício dependo de sua aplicação, entre elas temos o 
grau metalúrgico (pureza entre 98 e 99%), grau eletrônico (pureza de 99,99999) e grau solar (pureza de 
99,99999999999) 
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fotocélulas comerciais obtidas atingem eficiência típica de até 15%. A eficiência 

pode dobrar se a luz é concentrada em tais células. Entretanto, essa tecnologia é 

ainda emergente e começa a ser testada em plantas piloto para sistemas superiores 

a 100 kW, dadas as dificuldades e complexidades associadas à necessidade de 

rastreamento (tracking), a estabilidade físico-química dos materiais - em especial as 

lentes concentradoras - e de eliminação do calor concentrado responsável por 

acelerar o envelhecimento e degradação dos materiais. 

As células de silício policristalino (pc-Si) são mais baratas do que as de 

silício monocristalino, mas apresentam eficiência um pouco inferior (FIGURA 6). 

Ainda assim, a produção de silício policristalino superou a de silício monocristalino a 

partir de 1998. Até 2003, o silício de grau eletrônico (SiGE) era empregado 

majoritariamente na produção de semicondutores pela indústria microeletrônica, e o 

restante era utilizado pela indústria fotovoltaica (Pinho; Galdino (2014)). 

 

 

FIGURA 5 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DE DIFERENTES GERAÇÕES 

Fonte (Pinho; Galdino (2014)). 
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Os estudos para o desenvolvimento de novas tecnologias de células 

fotovoltaicas procuram, não só um aumento na eficiência, mas principalmente a 

diminuição do custo de produção que nos dias atuais ainda é muito caro, 

inviabilizando muitos projetos de geração fotovoltaica. 

 

 
FIGURA 6. COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENTRE CÉLULAS DE MATÉRIAS 

DIFERENTES 

Fonte (Pinho; Galdino (2014)). 

 

Um fator limitante do processo de conversão de energia solar em 

eletricidade é o espectro de radiação (FIGURA 7). Apenas uma parcela deste 

espectro, em uma faixa inferior a 1 μm é capaz de excitar os elétrons em células de 

silício. Outro fator limitador é que cada fóton só consegue excitar um elétron, ou 

seja, em fótons com energia maior que a energia do gap2 haverá um excesso de 

energia que será transformada em calor. Além disso, nem todos os pares elétron-

buraco gerados pela absorção de fótons são capturados pelo campo interno da 

célula e se recombinam. Considerando as perdas ôhmicas, a eficiência energética 

máxima de uma célula de silício monocristalino por exemplo, está em torno de 15%. 

(Pinho; Galdino (2014)) 

 

                                            
2 Entende-se por energia do gap, a energia entre o nível de valência e a camada de condução. Essa é a energia 
necessária para que o elétron se excite e passe para a camada de condução. 
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FIGURA 7. APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO ESPECTRO DE RADIAÇÃO SOLAR 

Fonte (Pinho; Galdino (2014)). 

 

2.2.2.1 O modelo de células fotovoltaicas 

 

 O modelo equivalente associado a uma célula é obtido a partir da estrutura 

física da célula, uma junção pn que forma um diodo. Uma fonte de corrente 

fotogerada em paralelo com o diodo tem intensidade que varia de acordo com ao 

nível de radiação no plano da célula. A FIGURA 8 mostra um circuito mais complexo 

e completo no qual são incluídos uma resistência série e uma resistência paralelo 

para levar em consideração as perdas internas. Rs representa a resistência série 

que leva em conta as perdas ôhmicas do material, das metalizações e do contato 

metal-semicondutor. Rp representa a resistência paralelo que procede das correntes 

parasitas entre as partes superior e inferior da célula, pelas bordas e sobretudo pelo 

interior do material. 

 

 
FIGURA 8. MODELO ELÉTRICO DE UMA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

Fonte (Pinho; Galdino (2014)). 
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2.2.3 Características Elétricas dos Sistemas Fotovoltaicos 

 

O modelo da célula permite determinar o seu comportamento elétrico. Porém 

ao se trabalhar com painéis fotovoltaicos, é preciso realizar uma abordagem mais 

prática quanto ao seu funcionamento. Ao visualizar o painel como uma caixa preta, 

pode-se eleger figuras de mérito que descrevem suas características a partir de 

suas grandezas terminais. 

Considerando um painel recebendo radiação solar, mas sem carga alguma 

conectada ao mesmo, de modo que a corrente de saída seja nula, a tensão medida 

em seus terminais é denominada tensão de circuito aberto (VOC). Se for realizado 

um curto circuito entre seus terminais (o que não danifica o módulo), a corrente 

medida será a corrente de curto circuito, ISC. 

Quando o painel fornece a potência nominal, PR (rated), a tensão e a 

corrente são VR e IR, respectivamente. Esse par, tensão/corrente, está ligado à 

máxima potência de pico do painel. 

Esses parâmetros são fornecidos pelos fabricantes de painéis, sendo que 

todos eles são referenciados pelas condições padrão de testes (STC – Standard 

Test Conditions). Essas condições são: temperatura da célula de 25 °C, irradiância 

de 1000 W/m² e massa de ar de 1,53. 

A FIGURA 9 mostra a curva VxI genérica de um painel fotovoltaico, onde 

vários parâmetros chave podem ser encontrados. 

 
FIGURA 9. CURVAS TENSÃO VERSUS CORRENTE E POTÊNCIA VERSUS TENSÃO PARA 

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

Fonte (Masters (2004)). 
                                            
3 Define-se massa de ar como a razão entre o caminho ótico percorrido pelos raios solares ao cruzar a atmosfera 
(SO) e o caminho vertical na direção de zênite (na direção de zênite (ZO) ao nível do mar), ao nível do mar. 
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Nas duas extremidades dessa curva se observa que a potência fornecida 

pelo painel é nula. O ponto de máxima potência (MPP – Maximum Power Point) se 

encontra na inflexão dessa curva, onde o produto VxI é máximo. Caso a curva seja 

relacionada às STC, o ponto de máxima potência corresponde ao par VRxIR. 

 

Outra maneira de visualizar o ponto de máxima potência é determinar qual 

seria o retângulo de maior área que se encaixa sob a curva do painel, como ilustrado 

na FIGURA 10. 

 

FIGURA 10. PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA 

Fonte (Masters (2004)). 

 

Um parâmetro capaz de julgar a qualidade de um painel, conhecido como 

Fator de Forma ou de Preenchimento (Fill Factor) consiste na relação entre as áreas 

do retângulo sombreado, cujas arestas valem V e I, e o retângulo de máximo valor 

teórico, com arestas VOC e ISC, de acordo com a seguinte expressão: 

𝑭𝒇 =  
𝑽𝑰

𝑽𝒐𝒄𝑰𝒔𝒄

 

(2) 

Quanto mais o fator de forma se aproximar de 1(um), melhor será o painel. 

Para painéis de silício cristalino esse valor varia entre 70% a 75%. A eficiência total 

do painel pode ser calculada por: 

𝜼 =  
𝑽𝑹𝑰𝑹

𝑺𝑨
 

(3) 

Onde S é a irradiância em W/m² e A é a área do painel em m². 
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Os fatores predominantes no desempenho do painel são a intensidade 

luminosa e a temperatura das células. A corrente fotogerada aumenta linearmente 

com o aumento da intensidade luminosa, enquanto o aumento de temperatura faz 

com que a eficiência do módulo caia, reduzindo a tensão na qual a máxima potência 

é gerada. 

A FIGURA 11 foi retirada do manual de um modelo comercial de painel e 

ilustra esse comportamento (Masters (2004)). 

 

 
FIGURA 11. COMPORTAMENTO DAS CURVAS V x I DO PAINEL PARA DIFERENTES PONTOS 

DE OPERAÇÃO 

Fonte (Masters (2004)). 

 

Uma vez que células fotovoltaicas produzem individualmente uma tensão de 

0,5 V, é raro encontrar uma aplicação em que apenas uma possa ser utilizada. Elas 

podem ser configuradas em módulos, tipicamente a partir de 36 células. Um ou mais 

módulos podem formar um painel completo que consiste de sistema de fixação, 

conectores elétricos e quaisquer outros acessórios de instalação. 

Múltiplos módulos podem ser associados para aumentar a potência gerada 

pelo sistema. Ao realizar associações em série a tensão do sistema é elevada, 

enquanto ao colocá-los em paralelo a corrente será maior. 

Ao associar módulos em série (FIGURA 12.a), as curvas dos painéis são 

simplesmente somadas individualmente ao longo do eixo das tensões na curva VxI. 
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FIGURA 12. ASSOCIAÇÃO DE MÓDULOS (A) SÉRIE (B) PARALELO (C) MISTA 

Fonte (Masters (2004)). 

 

Para módulos em paralelo (FIGURA 12.b), a tensão no ponto comum de 

ligação é a mesma de cada painel individual, porém com as correntes somadas. 

Quando se faz necessária uma potência mais elevada, uma combinação de 

painéis em série e paralelo é utilizada, formando um array. Um array é composto por 

strings em paralelo, que por sua vez são organizados por vários módulos em série. 

A curva resultante corresponde a soma de todas as curvas de cada painel 

(FIGURA 12.c). Tanto o arranjo mostrado na FIGURA 12.a como o da FIGURA 12.b 

resultam na mesma curva VxI, sob condições normais de operação. 

Se por alguma razão uma string inteira for removida do sistema, a tensão 

demandada pela carga ainda poderá ser atendida, mas com a diminuição da 

corrente gerada. O mesmo não acontece quando um conjunto de módulos em 

paralelo é retirado. O sistema perde capacidade de corrente, podendo gerar alguns 

problemas quando a carga exigir uma regulação de tensão na corrente nominal de 

operação. 
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2.2.4 Algoritmos de Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

 

 Algoritmos de MPPT consistem de métodos para se manter o painel 

funcionando na condição melhor possível dependendo da intensidade de irradiação 

disponível. Através da alteração do valor da razão cíclica do conversor a curva da 

carga se altera, permitindo assim, que o conversor busque pelo ponto de máxima 

potência do painel. 

Nesse item, serão descritos os principais tipos de MPPT presentes na 

literatura. Os métodos são apresentados em ordem decrescente de eficiência e 

complexidade computacional. Não há consenso sobre qual dos métodos é o melhor, 

sendo que a aplicação define a utilização de um em detrimento de outro. 

 

2.2.4.1 Método da Tensão Constante 

 

Consiste no método mais simples de MPPT, no qual utiliza-se do fato da 

tensão de potência máxima (𝑽𝒑𝒎) e da tensão de circuito aberto (𝑽𝒐𝒄) poderem ser 

estimadas por uma relação linear independente de qualquer condição de irradiância 

e temperatura. [Igor; Seguel (2009)]. 

𝑉𝑝𝑚 =  𝑘𝑉𝑜𝑐 

(4) 

 O fluxograma do método pode ser observado na FIGURA 13: 

 

 
FIGURA 13. FLUXOGRAMA PARA O MÉTODO DE MPPT TENSÃO CONSTANTE (CV) 

FONTE: Igor; Seguel (2009) 
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2.2.4.2 Método Perturbe e Observe (P&O) 

 

Esse método é o mais utilizado devido a sua fácil implementação. Conforme 

o nome indica a técnica consiste em perturbar a tensão do conjunto gerador e 

observar a resposta da sua potência na entrada do conversor. O fluxograma do 

mesmo pode ser observado na FIGURA 14. 

 
 

FIGURA 14. FLUXOGRAMA PARA O MÉTODO DE MPPT PERTURBE E OBSERVE (P&O) 

FONTE: Igor; Seguel (2009) 

 

2.2.4.3 Método Condutância Incremental (IncCond) 

 

Nesse método a curva de potência versus tensão é utilizada para a busca do 

MPPT. Ela se baseia nos valores da condutância instantânea e incremental do 

arranjo fotovoltaico. O fluxograma do método pode ser observado na FIGURA 15. 
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FIGURA 15. FLUXOGRAMA PARA O MÉTODO DE CONDUTÂNCIA INCREMENTAL (INCCOND) 

FONTE: Igor; Seguel (2009) 

 

2.2.5 Componentes de um sistema fotovoltaico isolado 

 

Os sistemas isolados são primariamente utilizados em aplicações onde, por 

motivos técnicos ou ambientais, não há acesso à rede de distribuição. São 

compostos por um módulo solar, um controlador de carga, inversores e um banco 

armazenador de energia (IEEE Standard (2004)). 

As baterias de chumbo ácido desempenham o papel do banco armazenador 

de energia quase que de forma exclusiva. 

Os sistemas fotovoltaicos isolados podem ser caracterizados como: 

sistemas em série ou sistemas em paralelo, cuja diferença se deve ao emprego do 
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sistema de armazenamento de energia. (Igor; Seguel (2009)). Nota-se que o sistema 

estando em série e paralelo, não se refere as conexões elétricas, mas ao fluxo de 

potência entre painel, bateria e carga. 

No sistema série, FIGURA 16, o banco de baterias é colocado em série com 

o fluxo de energia. O controlador de carga tem a função de ajustar a tensão para a 

carga das baterias, enquanto que o inversor transforma a tensão continua das 

baterias em alternada para alimentar a carga. 

 

 
FIGURA 16. ESQUEMA BÁSICO DE UM SISTEMA ISOLADO EM SÉRIE 

Fonte (Adaptado de Igor; Seguel (2009)). 

 

Porém a configuração em série apresenta problemas relacionados ao banco 

de baterias. Dentre eles destaca-se o fato de toda a energia utilizada pelo sistema 

circular pelo banco de baterias, gerando transientes de carga, diminuindo sua vida 

útil e consequentemente aumentando os custos de manutenção do sistema. 

O sistema em paralelo, FIGURA 17, tem como principal característica 

permitir que o fluxo de energia do sistema não percorra a bateria, ou seja a bateria é 

colocada em paralelo ao sistema principal. 

 
FIGURA 17. ESQUEMA BÁSICO DE UM SISTEMA ISOLADO EM PARALELO 

Fonte (Adaptado de Igor; Seguel (2009)). 

 

Fluxo de energia 

Fluxo de energia 

Fluxo de energia 
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Desta forma há uma redução do número de estágios condicionadores de 

energia em série resultando no aumento da eficiência global do sistema. Ainda 

pode-se perceber que mesmo com a bateria estando completamente descarregada, 

a carga poderá ser alimentada pelo módulo solar, o que não é possível no sistema 

em série. 

Na configuração acima, o banco de baterias só é acionado quando a energia 

proveniente dos painéis for inferior à demanda da carga, permitindo assim, um 

processo de carga completo, sem a interrupção de eventuais mini descargas, que 

acabam comprometendo o processo de recarga global do banco. 

 

2.2.5.1. Princípio de funcionamento 

 

Durante o dia, a energia obtida pela geração fotovoltaica decrescida da 

energia exigida pela carga é armazenada na forma de energia química pelo banco 

de baterias, conforme visualizado pela FIGURA 18. Um aspecto importante de se 

notar é que, caso a geração de energia seja insuficiente para abastecer a carga e a 

bateria, a carga será sempre priorizada em detrimento da bateria. 

  
FIGURA 18. FLUXO DE POTÊNCIA DIURNO 

Fonte (o autor 2015). 

 

Durante a noite, FIGURA 19, como não há geração de energia do painel, 

toda a carga deverá ser suprida pelo banco de baterias até que um limite seja 

atingido e o sistema seja desligado. 
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FIGURA 19. FLUXO DE POTÊNCIA NOTURNO 

Fonte (o autor 2015). 

 

2.2.5.2. Principais problemas encontrados em sistemas fotovoltaicos 

 

Deve-se atentar que existem duas dinâmicas distintas nesse sistema, a 

dinâmica do painel que está diretamente atrelada as condições meteorológicas e a 

da carga que apresenta seu comportamento dependente da rotina diária do usuário 

final. 

A incompatibilidade entre essas dinâmicas é um grande problema. Os picos 

da curva da carga e os picos de geração são muitas vezes desconexos exigindo um 

armazenador de energia. Esse armazenador, todavia, não é perfeito e dependendo 

das condições pode prejudicar o processo de recarga acarretando faltas de energia 

e falha prematura dos mesmos. 

É papel do controlador de carga conseguir mediar essas diferenças 

permitindo o funcionamento ótimo do sistema como um todo. 

Armstrong et al. (2008) fizeram uma análise dos principais algoritmos de 

carga e demonstraram que a carga convencional seria a melhor adaptada para esse 

tipo de regime. No artigo, foram explorados os métodos de recarga pulsada 

unidirecional em todo o processo de carga em detrimento à recarga convencional. 

O presente trabalho sugere a necessidade de alterar esse pensamento, 

demonstrando que aplicando carga pulsada controlada em determinados instantes 

da recarga, pode sim obter resultados significativos e melhorar a aceitação de carga 

da bateria.  
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2.3 CONCEITOS SOBRE BATERIAS 

 

Baterias são sistemas eletroquímicos que, por meio de uma fonte externa, 

armazenam a energia em forma química. Podem ser caracterizadas quanto a 

reversibilidade das reações (primárias ou secundárias), tipo de aplicação (partida, 

estacionária, tracionarias ou especiais). 

Uma bateria é dita como primária quando as reações de oxirredução são 

irreversíveis, ou seja, após o uso ela deverá ser descartada. Já as secundárias são 

recarregáveis. 

 

2.3.1 Baterias de Chumbo-Ácido 

 

A extensa utilização de baterias de chumbo ácido tem demandado estudos 

em diversas áreas de pesquisa visando aumentar o desempenho desses 

dispositivos. Tais esforços vêm acontecendo tanto em nível de design quanto de 

materiais. Nesse último, os principais parâmetros são as concentrações do ácido, a 

pureza e porosidade dos sólidos. O entendimento dos processos que ocorrem 

durante as reações de carga e descarga dessas baterias e suas implicações na vida 

útil da bateria, embora estudados há muitos anos, ainda possui pouco consenso na 

literatura em geral. 

Alguns fatores contribuem para isso dentre os quais se pode citar a 

complexidade das reações eletroquímicas. Tais reações são influenciadas por 

aspectos físicos e morfológicos tais como: a porosidade e o tamanho das partículas 

dos sólidos envolvidos, pela cinética das reações dependentes das concentrações 

do ácido sulfúrico, da difusão de espécies líquidas nas fases sólidas adjacentes e 

sobretudo da qualidade do contato entre essas fases (Pavlov (2011)). Entender a 

cinética das reações envolvidas nesse tipo de bateria é essencial para se tentar 

melhorar o seu desempenho, aumentar seu tempo de vida e torná-la mais confiável 

para suas aplicações mais sofisticadas. 

Do ponto de vista de um projetista de carregadores, as medidas das quais 

tem-se controle são as elétricas como tensão e corrente, sendo necessário converter 

os aspectos químicos em elétricos para que alguma inteligência possa ser imbutida 

no processo de carga da bateria. 
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2.3.2 Funcionamento de uma bateria de chumbo-Ácido 

 

O sistema eletroquímico de uma bateria de chumbo-ácido é composto pela 

interface dos eletrodos com o eletrólito, como pode ser observado na FIGURA 20. 

Nessa interface ocorrem as seguintes reações: 

Na placa positiva: 

𝑃𝑏𝑂2 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝐻+ + 2𝑒−  𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

(5) 

Na placa negativa: 

𝑃𝑏 + 𝑆𝑂4
−2   𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝑒− 

(6) 

Somando-se as duas equações temos a reação global: 

𝑃𝑏𝑂2 + 𝑃𝑏 + 𝐻2𝑆𝑂4   2𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

(7) 

Durante a descarga da bateria a reação global ocorre no sentido da direita 

para a esquerda e na carga no sentido oposto. 

 
FIGURA 20. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DE UMA BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO 

Fonte (Rocha (2004)). 

 

Porém outras reações paralelas, indesejáveis, também tomam passo no 

processo, dentre elas destaca-se: 

Placa positiva: 

 4H2O + 4e−  2H2 + 4OH−  

(8) 
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Placa negativa: 

2H2O  O2 + 4H+ + 4e− 

(9) 

 Reação paralela global: 

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) 2𝐻2𝑂(𝐿) 

(10) 

Essa reação além de competir energeticamente com a reação global, gera 

gases hidrogênio e oxigênio nos terminais da bateria o que, aliado a passagem de 

corrente, pode ocasionar explosão, além de provocar a secagem da bateria (vide 

2.3.4.4). 

 

2.3.3 Parâmetros da Bateria 

 

Nessa seção serão apresentados os principais parâmetros elétricos da 

bateria. 

 

2.3.3.1  Capacidade 

 

Medida da carga armazenada na bateria . Isto pode ser calculado através do 

produto da corrente de descarga e tempo: 

ItCp   

(11) 

Onde Cp é a capacidade da bateria , I é a corrente de descarga , t é o tempo 

decorrido para a tensão das baterias cair para a sua tensão de corte 4 , o qual será 

descrito posteriormente . Deve-se considerar que o tempo de descarga depende 

inversamente a corrente de descarga. Esta dependência é descrita pela equação 12 

de Peukert Doerffel; Sharkh (2006). 

 

 

                                            
4 Tensão mínima que uma bateria pode ser sujeita sem haver perda de vida útil. 
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k
p T

I
C   

(12) 

Devido a essa relação entre tempo de descarga e corrente, a capacidade 

demonstrou ser um fator importante para se caracterizar baterias. Na FIGURA 21 tal 

relação é demonstrada. Define-se para efeitos práticos a capacidade de uma bateria 

como o valor relativo de uma descarga de 10 h, também conhecido como C10. Esse 

parâmetro é muitas vezes utilizado como convenção para determinar valores de 

corrente a serem utilizados tanto para carga quanto descarga. 

 
FIGURA 21. CURVAS DE DESCARGA DE UMA BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO 

Fonte (Power-Sonic (2014)). 

 

2.3.3.2  Estado de Carga (SoC) 

 

A percentagem de energia restante na bateria em um determinado 

momento. Este pode ser calculada como: 

PC

C
SOC   

(13) 

Onde Cp é a capacidade da bateria completamente carregada e C é a 

capacidade da bateria em um determinado instante. 
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2.3.3.3  Estado de descarga (DoD) 

 

Percentagem da energia gasta pela bateria em um determinado momento. 

Este pode ser calculada com: 

 

pC

C
DoD 1  

(14) 

Percebe-se que as medidas de DoD e SoC são complementares. Assim o 

cálculo pode ser simplificado a: 

 

SoCDoD 1  
(15) 

 

2.3.3.4  Gradiente de Concentração 

 

O transporte de carga na bateria é realizado pela difusão iônica no eletrólito 

e pelos elétrons livres nos eletrodos. Dependendo do ponto de carga em que a 

bateria se encontra um processo pode ser o limitador e prevalecer sobre o outro. As 

reações eletroquímicas sempre ocorrem na região da interface entre os eletrodos e 

o eletrólito. Íons presentes na interface podem depositar nos eletrodos no processo 

de redução ou podem ser gerados e liberados a partir do metal do eletrodo durante a 

oxidação da placa metálica. Tais processos geram gradientes de concentração 

iônica. 

A medida que o estado de recarga ocorre, a concentração desses íons 

próximos a interface diminui, prejudicando assim, a aceitação de carga. Quando 

ocorre uma descarga, ocorre o contrário, criando momentaneamente um aumento 

da aceitação de carga. Porém, os íons gerados na descarga tendem a se dispersar 

no eletrólito, por difusão, a fim de diminuir o gradiente de concentração. 

 

2.3.3.5  Temperatura 

 

 As reações da bateria são significativamente alteradas pela temperatura. 

Uma bateria submetida a baixas temperaturas (-12ºC), podem sofrer perdas 

significativas de capacidade (FIGURA 22). Altas temperaturas (40ºC), apesar de 
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aumentar a capacidade da bateria, causam uma perda da vida útil da mesma, não 

podendo ser mantida em carga nessa temperatura por muito tempo. 

 

 
FIGURA 22. CURVAS DE CAPACIDADE DA BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO EM RELAÇÃO A 

TEMPERATURA 

Fonte (Power-Sonic (2014)). 

 

2.3.4. Principais problemas químicos que afetam a vida útil da bateria 

 

A reação da bateria não ocorre de maneira ideal, alguns processos podem 

reduzir sua vida útil. Alguns problemas podem ser reversíveis outros irreversíveis. 

Neste item será explicado suas implicações. 

 

2.3.4.1 Corrosão Anódica 

 

O eletrodo positivo é corroído pela transformação do chumbo metálico em 

óxido de chumbo PbOx. A corrosão leva ao aumento da resistência interna da bateria 

e perda de material ativo no eletrodo (FIGURA 23). Tal processo é reversível até 

certo ponto, mas é algo inevitável devido ao uso da bateria. Segundo Wagner; Sauer 

(2001) as altas tensões aplicadas durante o processo de carga podem aumentar o 

processo exponencialmente. 
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FIGURA 23 CORROSÃO DA GRADE POSITIVA 

Fonte (Silva et al. (2011)). 

 

2.3.4.2 Degradação (Softening) 

 

O material ativo do eletrodo positivo sofre fadiga mecânica (FIGURA 24). Isto 

se deve às constantes transformações que o material está sujeito durante as fases 

de carga e descarga (PbO2<->PbSO4). Este processo pode ocasionar uma ruptura 

do eletrodo, danificando a bateria. Tal processo é irreversível e, portanto, não foi 

tratado neste trabalho. 

 
FIGURA 24 DESAGREGAÇÃO DO MATERIAL DA PLACA 

Fonte (Silva et al. (2011)). 

 

2.3.4.3 Sulfatação 

 

Recristalização dos finos cristais de PbSO4 em grânulos de PbSO4 (FIGURA 

25). Isto ocorre durante longos períodos de baixo estado de carga. A sulfatação 
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reduz os volumes disponíveis de chumbo e de eletrólito. Consequentemente, as 

capacidades de carga e de fornecimento de energia são reduzidas ( D’Alkaine et al. 

(2003)). 

 

 
FIGURA 25 FORMAÇÃO DOS GRÃOS DE SULFATO 

Fonte (Yamaguchi et al. (2001)). 

 

Esse processo de sulfatação é bastante significativo em sistemas 

fotovoltaicos, principalmente os isolados, já que em períodos de baixa irradiação 

como outono e inverno as baterias são mantidas em baixo estado de carga. Para 

reverter o processo de sulfatação encontram-se na literatura duas abordagens. 

A primeira consiste em aplicar um sinal alternado em alta frequência a fim de 

atingir a frequência de ressonância do sulfato (ordem de 5 MHz) e a outra consiste 

em aplicar pulsos de corrente em baixa frequência e alta amplitude a fim de quebrar 

os cristais de sulfato (Andrade; Impinnisi (2015)). 

 

  

(a) (b) 

FIGURA 26 MÉTODOS PARA DESULFATAR BATERIAS ENCONTRADOS NA LITERATURA 

Fonte (Yamaguchi et al. (2001) (a) Backer (2011) (b)). 
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2.3.4.4 Secagem 

 

A secagem da bateria é a perda de água no eletrólito e o consequente 

aumento da concentração de ácido sulfúrico no mesmo. Essa reação ocorre 

naturalmente, porém é favorecida pelo aumento da tensão de recarga da bateria e 

da temperatura de trabalho. 

A evolução de oxigênio é favorecida pelo aumento da tensão terminal da 

bateria, em relação à reação normal do eletrodo positivo, por exigir um potencial 

menor para acontecer. O mesmo ocorre com a evolução de hidrogênio, sendo o 

potencial reversível de Pb/PbSO4 maior em 0,3 - 0,4 V na mesma solução. Deste 

modo, pequenos aumentos na concentração de ácido sulfúrico geralmente causados 

por sobretensão, favorecem a formação de gás (Ruetschi (2004)). 

Os autores Culpin e Peters (2006) também verificaram a influência da 

variação da concentração do eletrólito e concluíram que pequenas variações no 

nível de saturação, força do ácido e temperatura de operação podem causar falhas 

subsequentes. 

 

2.3.5 Processo de Carga da Bateria 

 
 Características químicas da bateria regulam a evolução da carga da mesma. 

Uma série de sugestões de fabricantes são especificadas para melhor desempenho 

da bateria (TABELA 1). 

 
TABELA 1 – PARÂMETROS DA BATERIA 

 Explicação Valor  

Tensão de desligamento 
Cut-off voltage 

Tensão mínima para o desligamento 
do sistema. A bateria ao atingir esse 
nível de tensão caso continue a 
operar irá causar danos a mesma. 

10,5 V (1,75 por 
elemento) 

Tensão de flutuação 

Tensão em que a bateria está 
carregada. Essa tensão deverá ser 
mantida para que a bateria 
permaneça com alto nível de carga. 

13,2V (2,2 por 
elemento) 

Tensão de equalização 
Tensão para equalizar os potenciais 
das baterias de um banco.  

14,4 V (2,4 por 
elemento) 

Corrente de Carga 
Corrente sugerida pelo fabricante 
para a carga da bateria 
(normalmente é 0,1 C10) 

0,1 C10 

FONTE: (Power-Sonic (2014)). 
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2.3.5.1 Eficiência da Carga 

 

 Razão (expressa em percentagem) entre a energia retirada de uma bateria 

durante a descarga e a energia utilizada durante o carregamento, para restaurar a 

capacidade original. 

 A evolução da eficiência da carga da bateria é apresentada na FIGURA 27. 

Como se pode observar, há um patamar em que a bateria alcança a máxima 

eficiência. Nessa região, pode-se afirmar que toda a energia, apresentada pela 

saída do carregador, será armazenada na bateria na forma de energia química. 

 

 
FIGURA 27. GRÁFICO DE EFICIÊNCIA DA CARGA VERSUS ESTADO DE CARGA 

Fonte (Power-Sonic (2014)). 

 

Entretanto, observa-se no gráfico que no início, a aceitação de carga pela 

bateria não é elevada, o que pode ser explicado pelos processos de reação que 

exigem determinado nível de energia para o seu início (tensão de ativação), bem 

como seu tempo de resposta (Yamaguchi et al. (2001)). 

Se a bateria permanecer em estado de carga baixo durante um tempo 

considerável, o processo de sulfatação é observado. A energia gasta nesse 

processo será usada para quebrar cristais de sulfato nos eletrodos. 

No fim da curva, a eficiência de carga tem uma queda indicando que a 

energia disponibilizada pelo carregador não será utilizada para o armazenamento de 
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energia. Essa energia ativará as reações paralelas da bateria, o que eventualmente, 

irá aumentar a formação de gases nos eletrodos da bateria (Ruetschi (2004)). 

 

2.3.6 Perfis de Carga 

 

Como observado pelo gráfico de eficiência (FIGURA 27), um perfil de carga 

para ser eficiente, deverá considerar as variações existentes no processo. Os 

principais perfis de carga presentes na literatura serão vistos nesse item. 

 

2.3.6.1 Corrente constante tensão constante 

 

Consiste do perfil de carga mais utilizado em carregadores convencionais, 

que é dividir o processo de carga em duas etapas. A primeira mantém o valor de 

corrente constante até a bateria atingir um determinado nível de tensão. A segunda 

mantém esta tensão constante, levando a uma queda no valor da corrente, como 

observada na FIGURA 28. 

 

 
FIGURA 28. PERFIL CORRENTE CONSTANTE – CARGA CONSTANTE 

FONTE: Adaptado de Wilkinson; Covic (1998) 

 

Comparando o perfil de recarga com o gráfico de eficiência (FIGURA 27), 

observa-se que ocorre desperdício de energia no início e fim da recarga. A 

manutenção da corrente constante nessas etapas, apenas favorecerá as reações 

paralelas, não contribuindo significativamente para a recarga. Também se percebe 

que não há variação no perfil de carga em relação a eficiência da recarga. 
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2.3.6.2 Pulso Invariante 

 

O pulso invariante é o perfil mais simples de carga pulsada. Possui as 

larguras dos pulsos constantes independente do estado de carga da bateria 

(FIGURA 29). 

 
FIGURA 29 - PERFIL DO PULSO PARA CARGA PULSADA INVARIANTE 

FONTE: Adaptado de Wilkinson; Covic (1998) 
 

 Comparando o perfil de carga com a curva de eficiência (FIGURA 27), 

novamente não se observa uma variação no perfil de carga. Nos instantes em que 

há máxima eficiência de carga, nota-se que a carga da bateria está aquém da sua 

real capacidade. Então, com esse método, a carga total é reduzida a fim de se obter 

uma melhor eficiência no fim da recarga. 

 

2.3.6.3 Pulso variado com o estado de carga da bateria 

 

Perfil em que a largura do pulso está relacionada diretamente com o estado 

de carga da bateria, FIGURA 30. 

 
FIGURA 30 – PERFIL PARA CARGA PULSADA VARIÁVEL 

FONTE: Adaptado de Wilkinson; Covic (1998) 
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 Esse perfil apresenta as devidas considerações relativas à variação da 

eficiência de recarga. Nota-se que inicialmente devido à alta capacidade de carga, 

são aplicados pulsos de recarga mais duradouros (maior transferência de energia), 

enquanto que no fim são aplicados pulsos cada vez mais curto (menor transferência 

de energia). 

 

2.3.6.4 Pulso variado com o estado de carga da bateria e pequenas descargas 

 

Pulso semelhante ao anterior com acréscimo de pequenas descargas a fim 

de diminuir a tensão de polarização da bateria e com isso, possivelmente retardar a 

evolução de gases na bateria, FIGURA 31. Nota-se que a duração do pulso de 

descarga deve ser sempre inferior ao da carga, para que a bateria continue sendo 

carregada. 

 
FIGURA 31 – PERFIL PARA CARGA PULSADA VARIÁVEL COM PEQUENAS DESCARGAS 

FONTE: Adaptado de Wilkinson; Covic (1998) 

 

2.4 TOPOLOGIAS PARA O CARREGAMENTO DAS BATERIAS EM SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

 

 Existem diversas formas de se adaptar a energia fornecida pelos módulos 

fotovoltaicos a bateria proporcionando uma carga adequada (Demonti (2003)). 

Nesse item são apresentadas as principais topologias de conversores aplicáveis ao 

carregamento de baterias. 
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2.4.1. Conversores Buck 

 

 Consiste na topologia mais simples, permitindo redução de custos em 

equipamentos produzidos em larga escala. A figura apresenta um sistema de 

carregamento de baterias com MPPT incorporado. 

 
FIGURA 32. CONVERSOR BUCK COM MPPT 

FONTE: (Demonti (2003)) 

 

2.4.2. Conversores Ressonantes 

 

 Conversores Ressonantes trazem algumas vantagens como baixas perdas 

por chaveamento (comutação sobre tensão ou corrente nula) e pequenos volumes 

de indutores e capacitores devido à alta frequência e isolamentos entre módulos e 

carga. 

 
FIGURA 33. CONVERSOR RESSONANTE 

FONTE: (Demonti (2003)) 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Para realizar o carregamento da bateria deve-se inicialmente realizar a 

transferência de potência do painel pelo conversor e depois fazer o carregamento da 

bateria. Pode-se realizar o feito utilizando um único conversor ou com dois 

conversores. A vantagem de se utilizar dois conversores é que há uma separação 

entre o carregamento da bateria e a transferência de energia do painel, tendo um 

conversor para cada ação. 

O sistema é composto por dois conversores CC/CC, na FIGURA 34. O 

conversor da esquerda (1º Estágio) foi implementado com um algoritmo MPPT para 

que o conversor sempre exija a máxima potência disponível no painel. O conversor 

da direita (2º Estágio) foi implementado com os algoritmos de corrente pulsada. 

 

 
FIGURA 34. SISTEMA DO CARREGADOR PULSADO 

FONTE: Modificado de Texas Instruments (2013) 

 

A inserção de um barramento CC foi necessária para obter uma tensão 

constante para a realização dos pulsos de carga da bateria, o que acabou gerando 

uma nova vantagem. Pensando no sistema global o inversor poderá ser ligado no 

barramento o que dará ao sistema a vantagem da bateria não estar em série com a 

geração e a carga. 

Pretende-se avaliar cada estágio separadamente, visto que eles cumprem 

objetivos específicos diferentes no projeto. O efeito individual obtido pelos estágios 

já é suficiente para prova de conceito, que trata especificamente dos testes de 

operação do sistema MPPT e da aplicação dos pulsos adequados nas baterias.  

O sistema de controle é representado na FIGURA 34 por um único bloco. O 

controle deverá supervisionar o processo de carga das baterias bem como do 
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barramento CC. Para essas funções foi utilizado um kit de desenvolvimento, o 

launchpad C200 da Texas Instruments. 
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3.1 PRIMEIRO ESTÁGIO 

 

O primeiro estágio consiste de um conversor boost implementado com um 

algoritmo de controle de MPPT de forma a manter o painel sempre operando com a 

máxima potência disponível. 

As técnicas de controle do conversor pelo MPPT já são bem fundamentadas 

na literatura (DOLARA et al. (2009); De Brito et al. (2013); Eltawil; Zhao (2013)). 

Devido a necessidade de manter a tensão no barramento acima de um 

determinado valor, faz-se necessário a presença de uma malha de tensão em 

cascata com o bloco usual de MPPT (Igor; Seguel (2009 e Xu et al. (2014)). 

 

3.1.1 Fluxograma de operação do 1º Estágio 

 

Apesar do desejo de se manter a máxima potência extraída do painel, a 

tensão no barramento CC deve ser mantida constante em todo o processo de carga. 

Isto porque a prioridade do projeto é controlar a corrente de carga da bateria. Os 

algoritmos de MPPT convencionais não possuem compromisso em manter a tensão 

de saída do conversor constante, por isso, optou-se por utilizar um algoritmo para o 

controlador dividido em duas etapas, conforme mostrado na FIGURA 35. 

 
FIGURA 35. FLUXOGRAMA PARA O PRIMEIRO ESTÁGIO DO CONVERSOR 

FONTE: Modificado de Xu et al. (2014) 
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As etapas do algoritmo consistem em manter a tensão no barramento CC 

constante (1ª Etapa) e, por último, realizar um algoritmo convencional de MPPT, que 

pode ser o CV, P&O ou IncCond. 

 

3.1.2 Conversor Boost 

 

 Para se obter uma tensão constante no banco de capacitores é necessário 

regular a tensão de saída, o que é feito pelo conversor mostrado na FIGURA 36. 

 
FIGURA 36. CONVERSOR BOOST. 

FONTE: (o autor 2015) 

 Um conversor Boost, ou elevador de tensão, transforma a tensão de entrada 

na de saída, pela relação: 

s

E

V

V
D 1  

(16) 

 

3.1.2.1. Princípios de operação 

 

O conversor boost apresenta dois intervalos de funcionamento: o primeiro 

em que a chave (S) está conduzindo e o diodo (Db) está reversamente polarizado 

(ton). No segundo intervalo a chave (S) para de conduzir e a corrente passa a fluir 

pelo diodo (Db) (toff). Conforme FIGURA 37. 

 
FIGURA 37. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO CONVERSOR BOOST. 

FONTE: (ELMANO (2011)) 
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 As formas de ondas obtidas pelo conversor são mostradas na FIGURA 38, 

onde d é a razão cíclica, VAB tensão no transistor, VL e IL tensão e corrente no indutor 

e IC corrente no capacitor. 

 

 
FIGURA 38. FORMAS DE ONDA DO CONVERSOR BOOST. 

FONTE: (ELMANO (2011)) 
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3.2 SEGUNDO ESTÁGIO 

 

O segundo estágio consiste em um conversor buck-boost bidirecional 

implementando um algoritmo modificado de carga de baterias a fim de reduzir o 

efeito de sulfatação nas placas das baterias de chumbo-ácido (PbSO4). 

Sabe-se por Lam et al. (1995) que carga pulsada vem sendo utilizada como 

uma forma de melhorar a eficiência e combater o processo de evolução de gases na 

bateria. 

Optou-se nesse trabalho por avaliar o efeito combinado da recuperação da 

sulfatação e aumento da eficiência pelo processo de carga pulsada. Tal escolha 

pode ser corroborada pela extensa referência bibliográfica de estudos de casos 

analisando a eficiência e poucos estudos na parte da sulfatação. 

 

3.2.1 Fluxograma do 2º Estágio 

 

O fluxograma proposto para esse estágio está mostrado na FIGURA 39. 

 
FIGURA 39. FLUXOGRAMA PARA O 2º ESTÁGIO DO CARREGADOR 

FONTE: (O autor 2015) 
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O algoritmo proposto consiste na adaptação de um algoritmo convencional 

de carga de baterias, na qual existem três etapas. 

A primeira etapa consiste na aplicação de corrente pulsada na frequência de 

100 Hz com média pouco abaixo da sua corrente de carga nominal. O critério de 

entrada para essa etapa é tensão menor que a mínima projetada (significando que 

houve uma descarga profunda). A tensão mínima geralmente recomendada é de 

10,5 V por bateria, no caso de baterias com tensão nominal de 12 V. Essa etapa é 

finalizada assim que a tensão da bateria supere o valor mínimo projetado. 

A segunda etapa consiste no processo de carga normal com corrente 

nominal de carga constante e, essa etapa, é finalizada até que o critério seja 

estabelecido: geralmente utiliza-se tensão de 13,0 V por bateria. É importante notar 

que nessa etapa a bateria está com máxima eficiência de recarga (vide FIGURA 27). 

Logo não é necessário utilizar a carga pulsada nessa etapa. 

A terceira etapa consiste na aplicação de carga pulsada na frequência de 10 

Hz, implementando o perfil de carga proposto por Wilkinson; Covic (1998) com uma 

pequena alteração – Os pulsos de descarga foram aplicados após o período de 

repouso e posteriormente tem-se o pulso de carga Os pulsos serão mantidos até 

que não haja mais energia suficiente no barramento para que o conversor opere. 

O motivo desta alteração deve-se a uma constatação simples. O gradiente 

de concentração diminui se deixarmos a bateria em repouso levando a uma redução 

na aceitação de carga, assim o pulso de descarga será melhor aproveitado seguido 

da carga (vide item 2.3.3.4). 

Foram realizados ensaios laboratoriais (Laboratório de Baterias dos 

Institutos Lactec) para definir os melhores critérios de entrada e saída da 3ª Etapa. 

Para otimizar o processo de carga da bateria, foram realizadas medidas de coleta de 

gases durante uma recarga CC, que é um indicativo da ocorrência de reações 

paralelas. Estes dados serão correlacionados com o aumento da tensão da bateria, 

para definir o critério de entrada na 3º etapa. O critério de saída foi definido testando 

distintos algoritmos de carga pulsada e também acompanhando o aumento de 

tensão e de gases gerados. 
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3.2.2 Conversor Buck-Boost Bidirecional 

 

 Como mostrado no item anterior, para a implementação da terceira etapa um 

conversor bidirecional é necessário. Uma topologia simples e versátil foi escolhida. 

O conversor Buck-Boost bidirecional pode ser visualizado na FIGURA 40. 

 

 
FIGURA 40. CONVERSOR BIDIRECIONAL BUCK-BOOST. 

FONTE: (o autor 2015) 

 

Essa topologia funciona como um Buck ou boost dependendo de qual 

MOSFET está chaveando. Note que apenas um MOSFET pode estar conduzindo 

durante um determinado instante, pois caso contrário haverá um curto-circuito da 

fonte. 

Quando uma chave é desligada o seu diodo de roda livre é acionado 

permitindo a passagem de corrente. Nas figuras 41 e 42, pode-se perceber os dois 

modos de operação da chave. 

 
FIGURA 41. CONVERSOR BIDIRECIONAL BUCK-BOOST - MODO BUCK 

FONTE: (o autor 2015) 

 

IL 
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FIGURA 42. CONVERSOR BIDIRECIONAL BUCK-BOOST - MODO BOOST 

FONTE: (o autor 2015) 

 

Nesses modos a corrente muda de sentido, o que confere a característica 

bidirecional à topologia. 

 

3.3 ENSAIOS NAS BATERIAS 

 

Para verificar o efeito do algoritmo no processo de carga das baterias, 

realizou-se testes em baterias de 12 Ah (MRV Ventiladas). Os testes têm como 

objetivo determinar o efeito da carga nas baterias. Para isso, serão analisadas cada 

etapa separadamente. 

Para fins de comparação para cada etapa os valores de medição de 

capacidade - conforme NBR 14205/2011- foram analisados com relação a carga 

convencional. Os testes realizados se encontram descritos na TABELA 2. 

 

TABELA 2 – ENSAIOS REALIZADOS NAS BATERIAS 

 Corrente Limite Valor 

Ensaio de 

dessulfatação 
1C10 Tempo 5 min 

Ensaio de 

dessulfatação 
1C10 Tensão 12,8 V 

Ensaio de 

eficiência 

0,1 C10 - - 

-0,05 C10 - - 

FONTE: O autor 2015 

  

IL 
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3.3.1. Materiais 

 

Os ciclos de carga e descarga convencionais foram feitos utilizando um 

testador automático de baterias, fabricante Bitrode, modelo MCV 4-18-50, com 

medições de corrente e tensão. Enquanto que as cargas pulsadas foram realizadas 

com o protótipo de carregador desenvolvido, utilizando o Bitrode, para fazer as 

coletas de dados de tensão e corrente. Ao fim de cada ciclo de carga, a bateria 

carregada com o protótipo pulsado foi desconectado do mesmo para ser 

descarregada no testador. 

 

3.3.2. Ensaio de dessulfatação 

 

Três baterias foram descarregadas e deixadas em repouso por uma 

semana, para que a sulfatação ocorra. Na primeira bateria foram aplicados pulsos 

de carga de (100 Hz, 1 C10), até que a sua tensão atinja 12,8 V seguido de carga 

convencional (0,1 C10 e 14,8 V por 12 h). 

Na segunda bateria foram aplicados pulsos de carga de (100 Hz, 1C10), por 

2 minutos seguido de carga convencional (0,1 C10 e 14,8 V por 12 h).  

E a última bateria foi recarregada segundo regime convencional (0,1 C10 e 

14,8 V por 12 h).  

 

3.3.3. Ensaio de Eficiência 

 

O ensaio de eficiência consiste em carregar duas baterias previamente 

descarregadas usando o regime de carga convencional (I = 0,05 C10 até 14 V). Em 

uma bateria foram aplicados pulsos de (10 Hz, 0,05C10 com pulso de descarga) 

enquanto que a outra foi mantida no regime convencional até 14,8V. 
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4 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Neste capítulo expõe-se o projeto do conversor bem como todas as etapas 

necessárias para a concepção do mesmo. 

 
FIGURA 43. ESQUEMA PARA PROJETO DO CONVERSOR 

FONTE: (o autor 2015) 

 

4.1 O PROJETO DO CONVERSOR 

  

Para testar o algoritmo foi projetado um conversor com as seguintes 

especificações (TABELA 3): 

 

TABELA 3 – ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

 Símbolo Mínimo Médio Máximo 

Tensão de 

Entrada 

VE 
30 V 40 V 

60V 

Tensão de Saída Vs - 12 V - 

Ripple de Tensão ∆VS - 10% - 

Corrente no 

Indutor 

IL 
- 3 A 

- 

Ripple de 

corrente 

∆IL 
- 0,5% 

- 

Frequência de 

chaveamento 

fs 
- 50 kHz 

- 

     

FONTE: O autor 2015 
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4.1.1 Chaves semicondutoras e drivers de acionamento 

 

O MOSFET IRF540 da International Rectifier foi escolhido para ser usado no 

carregador proposto. Ele apresenta todas as características necessárias para a 

aplicação: suporta tensão de até 100V e corrente de 50 A em 25 ºC. 

 Faz-se necessário que os sinais de comando provenientes do DSP sejam 

condicionados a um nível de tensão e corrente para o acionamento dos MOSFETS. 

Portanto, foi projetada uma placa auxiliar de driver A placa auxiliar de driver utiliza o 

circuito integrado HCPL-3020A (FIGURA 44), o qual é isolado opticamente. 

 

 
FIGURA 44. CI HCPL – 3020A 

FONTE: (HCPL3020A Application Note) 

 

 A alimentação dos drivers, devido a características específicas do sistema 

não funciona satisfatoriamente com um circuito de bootstrap (FIGURA 45). 

 



68 
 

 
FIGURA 45. ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO DO HCPL POR MEIO DE UM CIRCUITO COM 

BOOTSTRAP 

FONTE: (HCPL3020A Application Note) 

 

 

 

 

A chave acima só é alimentada quando a chave de baixo entra em condução 

primeiro, pois o diodo DZL permanece reversamente polarizado até que o primeiro 

pulso da chave de baixo seja acionado. 

A fim de eliminar esse problema e manter as duas chaves livres para 

operarem independentemente foi escolhida uma alimentação por fontes isoladas. 

 

4.1.2 Projeto do Indutor 

 

 Para se determinar o valor do indutor, é necessário primeiramente 

determinar seu valor mínimo de operação. Para ambos os modos o equacionamento 

é dado pela equação 17 (Erickson; Maksimovic (2001); Mohan et al. (2003); Barbi 

(2007);(Basso, 2014)): 
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L
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2

)1(
min


  

(17) 

 

Substituindo valores percebe-se que, caso o indutor não atinja o valor de 

60µH o conversor será incapaz de funcionar. 

Deve-se notar também que o indutor atua no sistema como um filtro, 

amenizando o ripple da corrente de saída, proporcionando uma resposta mais plana. 

Entretanto, além de amenizar a curva da carga ele também deixa o sistema mais 

lento, sendo necessário contrabalançar esses problemas para alcançar uma 

resposta ótima. 

Como a ideia é aplicar pulsos de corrente, a corrente média não seria um 

bom parâmetro para determinar o tamanho do indutor. Assim, foram realizadas 

simulações no Simulink/MatLab (figura 46) a fim de prever o comportamento do 

indutor ao se aplicar pulsos de corrente (figura 47) 

 
FIGURA 46. SIMULAÇÃO UTILIZADA PARA DETERMINAR O VALOR DO INDUTOR 

FONTE: (o autor 2015) 

 

 Apesar do projeto possuir pulsos bidirecionais em uma etapa, a mesma não 

é a mais crítica, pois o nível de corrente é baixo e o tempo de duração do pulso é 

elevado.  



70 
 

 
FIGURA 47. EFEITO DO INDUTOR NA RESPOSTA DA CORRENTE (RESULTADO DA 

SIMULAÇÃO) 

FONTE: (o autor 2015) 

 

Na FIGURA 47 observa-se tal efeito descrito anteriormente e para respeitar 

as especificações de ripple (vide TABELA 3) foi escolhido o indutor de 300 µH. 

 

4.1.3 Projeto do Capacitor de saída 

 

O capacitor de saída é usado para diminuir a ondulação de tensão causada 

pela componente alternada da corrente no indutor. Assim o valor do capacitor pode 

ser calculado por: (Erickson; Maksimovic (2001)) 

 

28

)1(

fVL

VVdd
C

C

oi
o




  

(18) 

 

4.1.4 Projeto do Capacitor de Entrada 

 

O capacitor de entrada serve para fornecer um barramento CC constante 

para que o carregador possa operar seus pulsos de corrente. Assim o capacitor 

pode ser calculado por: (Erickson; Maksimovic (2001)) 



71 
 

 

2

2

E
E V

E
C   

(19) 

 

4.1.5 Valores projetados 

 

Na TABELA 4, observa-se os valores projetados em contraste dos valores 

utilizados. 

 

TABELA 4 – VALORES DOS COMPONENTES 

 Valores teóricos *(min) Valores utilizados 

L 60 uH 300 uH 

CS 47 uF 47 uF 

CE 1333 uF 1800 uF 

FONTE: (O autor 2015) 
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4.2 PROJETO DO CIRCUITO DE AQUISIÇÃO DE SINAIS 

 

Para o funcionamento pleno do conversor é necessário que os sinais sejam 

condicionados para serem lidos pelo microcontrolador (FIGURA 48). Os valores 

devem ser transformados em um sinal que varia entre 0 – 3,3 V. A seguir são 

mostrados os circuitos utilizados para cada uma das variáveis medidas. 

 

 
FIGURA 48. ESQUEMA DAS PARTES QUE COMPÕEM O PROJETO DO CONVERSOR 

FONTE: (O autor 2015) 

 

 

4.2.1 Tensão do capacitor de entrada 

 

O valor de tensão obtido no capacitor de entrada foi condicionado para o 

microcontrolador utilizando-se um divisor resistivo. (FIGURA 49). 

 

 
FIGURA 49. CIRCUITO DE AQUISIÇÃO DA TENSÃO DO CAPACITOR 

FONTE: (o autor 2015) 
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4.2.2 Tensão da Bateria 

 

O valor de tensão obtido nos terminais da bateria foi condicionado para o 

microcontrolador, utilizando-se um divisor resistivo (FIGURA 50). 

 

 
FIGURA 50. CIRCUITO DE AQUISIÇÃO DA TENSÃO DA BATERIA 

FONTE: (o autor 2015) 

 

4.2.3. Corrente no indutor 

 

Para medir a corrente foi utilizado o sensor de corrente ACS712 que 

transforma a corrente em sinal de tensão de 0 – 5 V. O sinal obtido na saída do 

sensor é condicionado para 3,3 V, conforme pode ser visualizado na FIGURA 51. 

 

 
FIGURA 51. CIRCUITO DE AQUISIÇÃO DA CORRENTE NO INDUTOR 

FONTE: (o autor 2015) 
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4.3 PROJETO DAS MALHAS DE CONTROLE 

 

 Para controlar os valores de tensão e de corrente na saída do conversor é 

necessário a utilização de malhas de feedbacks que atualmente são tratadas 

digitalmente.(Basso (2012) e Erickson; Maksimovic (2001)) 

 

4.3.1 O primeiro estágio 

 

 Tem-se como objetivo nesse estágio manter a tensão no capacitor com um 

valor mínimo, entretanto, caso exista energia suficiente nos painéis, a tensão será 

aumentada a fim de se obter o ponto de máxima potência. 

 Conforme dito anteriormente (item 3.1) o método de MPPT convencional 

isoladamente não controla a tensão de saída, por isso foi escolhido colocar uma 

malha de tensão em série ao controle do MPPT, conforme pode ser visualizado na 

FIGURA 52. 

 
FIGURA 52. CONTROLADOR DA PRIMEIRA ETAPA 

FONTE: (o autor 2015) 

 

Para acelerar a convergência, o algoritmo adaptado do MPPT ficará 

desabilitado até que a tensão mínima seja atingida, o que acelera a resposta do 

controle. A partir do momento em que a tensão mínima é atingida, o algoritmo do 

MPPT passa a funcionar de modo a extrair a máxima energia possível do painel. 

Os resultados dessa técnica podem ser observados no capítulo 5. 
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4.3.2 O segundo estágio 

 

 Para obter o pulso de corrente, a largura do pulso e sua amplitude 

necessitam ser controladas. A largura do pulso é calculada através da comparação 

da tensão da bateria real com a sua tensão de carga completa. 

 Com essa comparação, um pulso de corrente de referência é gerado  

alimentando um controlador de modo de corrente. Isso é feito para os pulsos de 

carga e descarga. 

 
FIGURA 53. CONTROLADOR DE PULSOS PARA CARGA E DESCARGA 

FONTE: (o autor 2015) 

 

Na FIGURA 53, o esquema simplificado do controle pode ser observado. O 

controlador de modo corrente é implementado utilizando um controlador PI com anti-

wind-up para uma melhora no tempo de resposta do sistema Basso (2012). 

 O tempo de subida e descida do sistema é algo crítico para o controle e por 

isso a utilização do anti-windup é justificada. 

 A FIGURA 54 mostra o efeito do tempo de subida na corrente de saída. 

 
FIGURA 54. CONTROLADOR MALHA DE CORRENTE 

FONTE: (o autor 2015) 
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O controlador PI convencional funciona com dois blocos. O primeiro, o 

proporcional, cujo objetivo é fazer com que o sistema atinja a corrente desejada. 

Essa parte é responsável pelo ganho dinâmico e tem resposta rápida.  

O segundo bloco é o integral, cujo objetivo é obter erro zero em regime 

permanente. Seu uso porém acarreta redução no tempo de resposta do sistema. 

Basso (2012). 

Por outro lado, o controlador com anti wind-up por meio da variável L, 

negligencia a parte integral no transiente, aumentando a velocidade do sistema 

global (FIGURA 55). 

 
FIGURA 55. CONTROLE PI COM AÇÃO ANTIWINDUP 

FONTE: (Buso; Mattavelli (2006)) 

 

)(.max kekYL p  

(20) 

 

Como a terceira etapa do algoritmo é formada pelo pulso bidirecional, 

composto por uma parte positiva seguida por outra negativa, o intervalo no qual a 

corrente passa por zero pode também ser problemático. Isto ocorre devido à rápida 

transição necessária para a corrente, desde o valor positivo até o negativo.  Não 

pode haver condução simultânea dos dois transistores MOSFET sob pena de haver 

um curto circuito. Isso foi resolvido utilizando a conversão direta dos valores do PI 

para zero, através da implementação do controle digital. 

Os resultados desta técnica podem ser observados no capítulo 5. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Nessa seção são descritos os resultados obtidos. Ela é dividida em três 

itens. Nos dois primeiros itens é demonstrado o funcionamento do algoritmo do 

primeiro e segundo conversores, levando-se em consideração os algoritmos de 

controle. O terceiro é dedicado aos ensaios de baterias executados no Laboratório 

de Baterias dos Institutos Lactec. 

 

5.1 RESULTADO DO ALGORITMO DO 1º CONVERSOR 

 

A FIGURA 56 mostra a configuração experimental para o teste da primeira 

etapa. O algoritmo foi implementado no processador (TMS320F28027FPTT). 

 

 
FIGURA 56. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL PARA O PRIMEIRO CONVERSOR 

FONTE: (O autor 2015) 

 

 O algoritmo do primeiro conversor, como descrito no Capítulo 3, consiste de 

duas etapas: a primeira composta por apenas uma malha de tensão, para que a 

tensão convirja para o valor, de forma mais rápida possível. Os valores de tensão de 

entrada no capacitor podem variar de 30 V (min) a 60 V (máx), estando a tensão 

nesse nível o circuito de controle deixa o algoritmo de MPPT atuar. 
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Inicialmente testou-se a malha de controle do controle de tensão e o MPPT 

separadamente. Escolheu-se para esse trabalho o método perturbe e observe 

(P&O), por apresentar boa resposta e baixo esforço computacional. 

Na FIGURA 57, nota-se que a tensão de entrada mínima foi atingida no 

tempo de 85 ms. Para esse teste foi utilizado apenas uma fonte na entrada do 

conversor. 

 

 
FIGURA 57. PRIMEIRA ETAPA DO CONVERSOR BOOST 

FONTE: (o autor 2015) 

 

Na FIGURA 58, nota-se a resposta do método do MPPT P&O. A curva foi 

traçada utilizando a ferramenta gui do code composer studios. 

 

 
FIGURA 58. SEGUNDA ETAPA DO CONVERSOR BOOST 

FONTE: (o autor 2015) 
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Nota-se que a potência foi mantida constante e a variação do conversor para 

atingir o ponto de máxima potência foi confirmada. 

 

5.2 RESULTADO DO ALGORITMO DO 2º CONVERSOR 

A FIGURA 59 mostra o setup experimental para teste do algoritmo. O 

algoritmo foi implementado no processador (TMS320F28027FPTT) e os pulsos do 

carregador foram testados em uma bateria de 3 Ah (12 V VRLA). 

Na entrada foi utilizada uma fonte regulada ICEL PS-6100, aplicando 30 V 

(CC) constantes. 

 

 
FIGURA 59. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL 

FONTE: (o autor 2015) 

 

Os valores de referência da corrente aplicada são mostrados na TABELA 5. 

 

TABELA 5 – VALORES DE REFERÊNCIA PARA CORRENTE 

 1º 2º 3º 

Modo Buck 3,0 A 1,5 A 1,5 A 

Modo Boost - - 0,5 A 

FONTE: O autor 2015 
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Na FIGURA 60, pode se observar a corrente sendo aplicada nos terminais 

da bateria. A medição foi realizada com um sensor de corrente de efeito hall. Como 

observado a corrente é controlada satisfatoriamente atingindo um pico de 3,0 A em 

100Hz. 

 
FIGURA 60. PRIMEIRA ETAPA DO ALGORITMO PULSADO 

FONTE: (o autor 2015) 

 

Na FIGURA 61, pode-se observar a etapa de corrente constante. No canal 1 

do osciloscópio pode-se visualizar o sinal de gate do Buck. No canal 4 (em verde) a 

corrente regulada em 1,5 A. 

 

 
FIGURA 61. SEGUNDA ETAPA DO ALGORITMO PULSADO 

FONTE: (o autor 2015) 

 

Na FIGURA 62, pode-se observar a etapa de eficiência. No canal 1 do 

osciloscópio pode-se visualizar o sinal de gate do Buck. No canal 2 o sinal de gate 

do Boost e no canal 3 a corrente regulada em 1,5 A positivos e 0,5 A negativos. 
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FIGURA 62. TERCEIRA ETAPA DO ALGORITMO PULSADO 

FONTE: (o autor 2015) 

 

Como foram observados, o controle de modo de corrente atingiu o objetivo. 

Os valores de corrente foram aplicados de acordo com a capacidade da bateria (vide 

Tabela 5). 

 

5.3 RESULTADO DOS ENSAIOS 

 

 Para se obter uma medida da real ação que o algoritmo de carga tem na 

bateria, foram realizados testes laboratoriais.  

 

5.3.1 Teste de dessulfatação 

 

 Na FIGURA 63, observam-se a configuração experimental para o teste de 

dessulfatação. Elas consistem em testes de ciclagem conforme é descrito no item 

3.3.2. Ensaio de dessulfatação 
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FIGURA 63. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL PARA O TESTE DE DESULFATAÇÃO 

FONTE: (o autor 2015) 

 

 Foram utilizadas três baterias conforme relatado no item 3.3.2. Na FIGURA 

64 pode-se visualizar o efeito da primeira etapa do algoritmo para o efeito de carga 

da bateria. Nota-se um aumento significativo na aceitação de carga da bateria se 

comparado com a recarga convencional, mostrando que houve a quebra dos 

sulfatos. Nota-se que no teste do algoritmo com limite de tensão não houve melhora 

significativa comparada ao controle. A curva de controle e de dessulfatação por 

limite de tempo estão se sobrepondo. Tal fato pode ser explicado pela variação de 

tensão transitória provocada pelo pulso de corrente, mascarando assim o resultado. 

 

 
FIGURA 64. RESULTADO EXPERIMENTAL PARA O TESTE DE DESULFATAÇÃO 

FONTE: (o autor 2015) 
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5.3.2 Teste de eficiência 

 

 Na FIGURA 65, observa-se a configuração experimental para o teste de 

eficiência. Utilizando uma proveta invertida foi possível quantificar os gases 

formados no processo de carga para comparar os dois métodos de carga. 

 
FIGURA 65. CONFIGURAÇÃO EXPERIMENTAL PARA O TESTE DE EFICIENCIA 

FONTE: (o autor 2015) 

 

 
FIGURA 66. EVOLUÇÃO DE GÁS NA BATERIA CARREGADA PELO MÉTODO CONVENCIONAL 

FONTE: (o autor 2015) 

 

 
FIGURA 67. EVOLUÇÃO DE GÁS NA BATERIA CARREGADA PELO MÉTODO PULSADO 

FONTE: (o autor 2015) 
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Nota-se pela FIGURA 67 em comparação com a FIGURA 66 que houve uma 

redução significativa da evolução de gás pelo método pulsado. As baterias atingiram 

apenas metade da carga (3 Ah), o que pode-se inferir que a variação ainda possa 

ser maior. 

Baterias VRLA possuem um método de recombinação dos gases formados, 

é claro essa capacidade não é infinita, como pode ser observado nas figuras. Porém 

não foi possível medir o volume de gás produzido. 
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6 CONCLUSÕES 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

 Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo, cujo objetivo era testar uma 

nova abordagem para o carregamento de baterias de chumbo-ácido. A parte de 

hardware foi composta de dois conversores CC/CC, enquanto a parte de firmware é 

composta de dois algoritmos, no qual cada um cumpriu objetivos específicos no 

projeto. 

 Os resultados obtidos demonstram que os algoritmos propostos funcionaram 

de forma satisfatória com a topologia escolhida dos conversores. O algoritmo do 

primeiro conversor não apresentou muitos desafios na sua concepção por ser um 

conversor unidirecional. 

 A grande contribuição desse trabalho se encontra no algoritmo do segundo 

conversor que possui pulsos bidirecionais e em intervalos regulares, normalmente 

utilizam-se conversores bidirecionais para recarga e descarga e não somente para 

recarga. O projeto do indutor demonstrou ser de vital importância para os intervalos 

dos tempos de subida e descida. 

 Percebe-se na literatura que poucos relatos de estudos que investem no 

projeto e testes de carregadores buscam se aprofundar nos perfis de carga e 

adaptá-los para as características do processo de carga da bateria. Desta forma, 

este trabalho de dissertação pode ser considerado inovador, já que foi aqui 

demonstrando que o novo algoritmo proposto proporcionou um sensível aumento da 

aceitação de carga pela bateria. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

 Os valores obtidos para corrente, tensão e frequência dos pulsos para cada 

uma das etapas deste trabalho podem ainda ser otimizados. Pequenas variações 

nesses valores podem gerar resultados diversos, com isso faz-se necessária a 

avaliação dessas variáveis, buscando melhorias durante o processo. 

Além disso, como proposta para trabalhos futuros, o conceito poderá ser 

levado a campo, podendo analisar os efeitos da presença da carga e a ação dos 
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efeitos climáticos no decorrer das estações do ano, possibilitando assim, adaptações 

do presente projeto visando sua aplicação em sistemas isolados.  
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