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RESUMO 

Devido ao desenvolvimento tecnológico, a demanda energética sobre a matriz brasileira 

encontra-se cada vez maior. Conseqüentemente, a busca por fontes alternativas de energia 

também cresce. Estas fontes de energia como, por exemplo, a solar fotovoltaica, produzem 

corrente contínua, e se pode então utilizá-las para alimentar diretamente cargas dc, sem a 

necessidade da utilização de fontes retificadoras. Analisou-se um circuito de iluminação com 

lâmpadas de LED alimentado por 127Vca e 12Vcc, com e sem inversor e fonte retificadora, 

respectivamente. Também foi verificado o comportamento de um controlador dimmer em 

ambas as formas de ligação. Neste contexto, foi comprovado teórica e experimentalmente que 

a conexão em 12Vcc reduz as perdas energéticas decorrentes da implantação dos inversores 

de freqüência, das fontes retificadoras e dos ruídos inseridos por estes na rede elétrica. Com 

isso, o sistema fotovoltaico torna-se mais eficiente energeticamente. Logo, há também uma 

redução significativa nos custos de implantação e manutenção do mesmo. 

Palavras-Chave: Energia limpa, sistemas fotovoltaicos, eficiência energética, LED, corrente 

contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Due to technological development, the Brazilian matrix energy demand is increasing. 

Consequently, the search for alternative sources of energy also grows. These energy sources, 

such as solar photovoltaic, produces DC power, and then it could be used to power DC 

charges directly, without using rectifying sources. A lighting circuit was analyzed with LED 

lamps powered by 12Vdc and 127Vca, with or without power rectifying sources, respectively. 

In this context, it was demonstrated theoretically and experimentally that this connection 

mode reduces energy losses resulted from the implementation of frequency inverters, 

rectifying sources and from the noises entered by them in the electric grid. Thus, the 

photovoltaic system becomes more energetically efficient. So there is also a significant 

reduction in the costs of system’s deployment and maintenance.                       .                        

 

Keywords: Clean energy, photovoltaic systems, energy efficiency, LED, direct current. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao considerar a matriz energética brasileira em sua totalidade, quase a metade da energia é 

proveniente de fontes renováveis. Destacam-se a de origem hidráulica, a originada da queima 

de lenha e carvão e a resultante do aproveitamento de derivados da cana-de-açúcar. 

Porém, essas fontes de energia causam danos ao meio-ambiente, seja pela inundação de 

enormes áreas para abrigar os reservatórios das hidroelétricas, seja pela emissão de gases 

poluentes na atmosfera. (IBGE, 2008 apud FERREIRA, 2014) 

Além disso, devido à escassez das chuvas, os níveis dos reservatórios das hidroelétricas estão 

baixos e, como conseqüência, observa-se o contínuo aumento dos preços para o consumidor 

final da energia elétrica proveniente das concessionárias. (MARTELLO, 2014) 

Assim, a busca pela geração de energia elétrica limpa, renovável e inesgotável é cada vez 

maior. Como exemplo desse tipo de energia, tem-se a solar fotovoltaica, a qual será uma das 

bases de estudo para este trabalho. 

Por outro lado, tem-se os distúrbios de energia originados do sistema de distribuição de 

energia elétrica convencional. Em sua maioria, são causados pela excessiva distorção das 

correntes ou tensões pelo consumidor final, por meio do uso de conversores CA-CC, 

normalmente capacitivos, para a alimentação de equipamentos eletrônicos em geral. Estes 

possuem uma corrente de entrada altamente distorcida.  

Observam-se em computadores e redes de dados, como conseqüência dos distúrbios na 

energia elétrica: falhas em componentes eletrônicos, apagamento da memória ou instruções de 

programas, erros de paridade, atuação dos circuitos de proteção, reinicializações e 

desligamentos indesejáveis. (LOPEZ, 2013) 

1.1 Objetivo geral 

Desenvolver um estudo sobre os sistemas de geração de energia fotovoltaica.  

1.2 Objetivos específicos 

Analisar o efeito de conversores CC-CA e CA-CC no que diz respeito à eficiência energética, 

realizar um estudo comparativo entre o uso da energia fotovoltaica em 12Vcc ou 127Vca e a 

influência dos distúrbios da rede em um controlador tipo dimmer. 
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1.3 Justificativa do trabalho 

As fontes de energia limpa, como a solar fotovoltaica, produzem energia elétrica em corrente 

contínua a 12V. Em um sistema de geração de energia fotovoltaica convencional, utiliza-se 

um inversor de freqüência para transformar a corrente contínua em alternada a 127V ou a 

220V.  

Para alimentar equipamentos eletrônicos, lâmpadas de LED e outros equipamentos que 

utilizem energia em corrente contínua, utilizam-se retificadores para conversão da energia 

originalmente em corrente alternada.  

Assim, observam-se perdas no inversor de freqüência e no circuito retificador, além da 

inserção de distúrbios na rede elétrica, que são prejudiciais aos equipamentos eletrônicos 

conectados como carga. 

É possível utilizar a energia em corrente contínua proveniente da placa fotovoltaica 

diretamente na alimentação dos equipamentos que a utilizam. Elimina-se, assim, a 

necessidade do uso de retificadores e inversores no sistema e, conseqüentemente, as perdas de 

energia e distúrbios na rede causados pelos mesmos. 

1.4 Metodologia proposta 

Estudo, desenvolvimento e implementação de um circuito de iluminação com utilização de 

lâmpadas de LED e energia limpa à 12Vcc ou, com o auxílio de um inversor, em 127Vca, e 

realização de uma análise comparativa dos resultados obtidos. 

1.5 Estrutura do trabalho 

Este trabalho foi dividido em sete capítulos. O primeiro apresenta um contexto introdutório sobre 

o trabalho desenvolvido. Do segundo ao quarto capítulo, é feito um estudo inicial sobre os temas 

abordados na parte prática. Nos capítulos cinco e seis, são apresentados os métodos, materiais e 

uma análise dos resultados obtidos nos experimentos em laboratório. No capítulo oito, são 

apresentadas as considerações finais e sugestões para trabalhos futuros. Nas referências 

apresenta-se, em ordem alfabética, todo o material bibliográfico consultado e citado ao longo 

do texto. Em anexo, encontra-se a folha de dados do painel fotovoltaico Solar World 85 

R5A......................................................................................



 

 

2 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Nas seções subseqüentes, será apresentada uma breve descrição sobre energia solar 

fotovoltaica e cada um dos componentes de um sistema fotovoltaico. 

2.1 Definição 

Os módulos fotovoltaicos são capazes de captar a luz do sol e convertê-la em corrente 

elétrica. A energia é gerada a 12Vcc ou mais, de acordo com a configuração do sistema. Esta 

pode ser armazenada em um banco de baterias ou enviada à rede elétrica convencional. No 

primeiro caso, é necessário o uso de um controlador de carga, um regulador de tensão para 

cargas alimentadas por corrente contínua ou um inversor de freqüência para cargas 

alimentadas por corrente alternada. No segundo caso, é utilizado um inversor de freqüência, 

pois a corrente nominal utilizada pelas concessionárias brasileiras é alternada com a 

freqüência de 60Hz (VILLALVA e GAZOLI, 2012). As figuras 2.1 e 2.2 mostram, 

respectivamente, a média anual de insolação diária e a irradiação solar global no território 

brasileiro.  

 

Figura 2.1 - Média anual das horas de insolação diária no território brasileiro 

Fonte: ANEEL, 2005 
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Figura 2.2 - Irradiação solar global no território brasileiro 

Fonte: INMET, 1998 

2.2 Células e módulos fotovoltaicos 

“A célula fotovoltaica é o dispositivo fotovoltaico básico. Uma célula sozinha produz pouca 

eletricidade, então várias células são agrupadas para produzir painéis, placas ou módulos 

fotovoltaicos” (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Um material elétrico que não pode ser classificado como isolante e nem como condutor é 

chamado de semicondutor. Estes, de acordo com a sua estrutura molecular, podem ser do tipo 

P ou N. O material do tipo N possui elétrons em excesso, enquanto o do tipo P apresenta falta 

de elétrons. 

Uma célula fotovoltaica é produzida a partir da junção de um semicondutor do tipo P e um do 

tipo N. Cerca de 95% das células fotovoltaicas são feitas de silício, pois este é um 



18 

 

semicondutor abundante e barato. Nelas, a luz incide na camada N e, se houver o circuito 

fechado, os elétrons atravessam para a camada P. Cria-se então um campo elétrico e, 

conseqüentemente, uma corrente elétrica. 

As células fotovoltaicas podem ser de silício monocristalino, silício policristalino ou de filmes 

finos. Estas são de silício amorfo, silício microcristalino, células híbridas, CdTe (telureno de 

cádmio) ou CIGS (cobre-índio-gálio-selênio). A Tabela 2.1 apresenta-se um comparativo da 

eficiência de algumas tecnologias fotovoltaicas(VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Tabela 2.1 - Comparativo entre as tecnologias empregadas em placas fotovoltaicas 

Material da célula 

fotovoltaica 

Eficiência da célula 

em laboratório (%) 

Eficiência da célula 

comercial (%) 

Eficiência dos 

módulos comerciais 

(%) 

Silício monocristalino 24,7 18 14 

Silício policristalino 19,8 15 13 

Silício cristalino de 

filme fino 

19,2 9,5 7,9 

Silício amorfo 13 10,5 7,5 

Silício micromorfo 12 10,7 9,1 

Célula solar híbrida 20,1 17,3 15,2 

CIS, CIGS 18,8 14 10 

Telureto de cádmio 16,4 10 9 

Fonte: VILLALVA; GAZOLLI, 2012. 

A figura 2.3 mostra módulos fotovoltaicos de policristalino da marca Solar World, que são 

utilizados neste projeto. Este tipo de placa é amplamente aceito no mercado, chegando a 50% 

da produção mundial em 2002 (RÜTHER, 2004). 

2.3 Sistemas de armazenamento de energia 

Devido à variação da irradiação solar ao longo do tempo e da possível não coincidência entre 

o momento da geração de energia pelo módulo fotovoltaico e o de consumo, torna-se 

necessário o emprego de uma bateria ou um banco de baterias para o armazenamento da 

energia. Esta possui uma tensão nominal de 12Vcc e também é responsável por impor ao 

módulo fotovoltaico uma tensão de trabalho constante: de acordo com a irradiação solar, a 

tensão produzida pelos módulos varia. 
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Figura 2.3 - Módulos fotovoltaicos de silício policristalino 

 

Em um banco de baterias, pode-se utilizar uma associação em série ou em paralelo. Na 

associação em série, obtêm-se uma tensão maior do que a nominal: 24V, 48V, e assim 

sucessivamente. Em uma associação em paralelo, as correntes nominais de cada bateria são 

somadas(VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

Na maioria dos sistemas fotovoltaicos atuais, utilizam-se baterias de chumbo-ácido 

estacionárias, mas também se pode empregar baterias automotivas ou estacionárias do tipo 

OPzS. 

2.3.1 Baterias automotivas 

As baterias automotivas contêm seis células individualmente separadas e conectadas, em 

série, em uma caixa de propileno. É composta, basicamente, por chumbo e ácido. Possuem 

baixo custo se comparadas aos demais tipos de bateria, porém serão inutilizadas se forem 

profundamente descarregadas – abaixo de 20% de sua capacidade por várias vezes (ROBERT 

BOSCH LTDA., 2007). 
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2.3.2 Baterias estacionárias de chumbo-ácido 

As baterias estacionárias de chumbo podem ser de ácido liquido ou em gel e podem ser 

seladas ou abertas. Este tipo de bateria é o mais empregado em instalações fotovoltaicas e 

fornece uma corrente constante por longos períodos de tempo. Pode ser descarregada em 

porcentagens baixas de sua carga máxima sem se danificar, o que lhe dá uma vida útil maior – 

até 6 anos. Além disso, possui uma taxa de autodescarga menor do que uma bateria 

automotiva(VILLALVA; GAZOLI, 2012). A figura 2.4 mostra uma bateria estacionária de 

chumbo-ácido da marca Bosch, que será empregada neste trabalho. 

 

Figura 2.4 - Bateria estacionária de chumbo-ácido 

 

2.3.3 Baterias estacionárias do tipo OPzS 

As baterias de chumbo-ácido estacionárias do tipo OPzS possuem uma vida útil maior do que 

os outros modelos apresentados – superior a 10 anos - e requerem baixa manutenção. No 

Brasil, é fabricada apenas pela empresa “Saturnia”, o que dificulta a ampliação do seu uso 

(SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., 2007). Na tabela 2.2 são apresentados 

alguns modelos de baterias OPzS e sua respectiva capacidade de armazenamento. 
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Tabela 2.2 - Tipos de bateria OPzS 

TIPOS DE BATERIA OPzS 

 

Fonte: SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., 2007 

2.4 Controladores de carga 

O controlador de carga é o dispositivo responsável por evitar que a bateria seja 

sobrecarregada ou descarregada excessivamente e, assim, aumentar a sua vida útil. Os 

controladores de carga mais modernos também gerenciam o carregamento da bateria: cada 

estágio de carga se dá de maneira diferente, e assim maximiza-se a durabilidade da mesma. 

Todos os componentes do sistema fotovoltaico devem ser conectados ao controlador: 

módulos fotovoltaicos, baterias e cargas alimentadas. São encontrados no mercado com 

capacidades de corrente entre 10A e 60A. Valores acima e/ou abaixo dessa faixa são 

incomuns (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 
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2.4.1 Controlador convencional 

São dispositivos simples, de baixo custo e estão empregados na maioria dos sistemas 

fotovoltaicos convencionais. Suas funções básicas são: desconectar o módulo fotovoltaico 

quando a bateria está completamente carregada e desligar o consumidor quando a carga da 

bateria atingir um nível crítico. São conhecidos também como controladores LIGA/DESLIGA 

(VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

2.4.2 Controlador com chave série e chave paralela 

Dentro deste tipo de controlador existem duas chaves, associadas em série ou em paralelo: 

podem ser relés ou transistores eletrônicos. São responsáveis, basicamente, por ligar e desligar 

a alimentação da bateria e/ou do circuito consumidor, de acordo com o estado de carga da 

mesma, com a produção de energia pela placa fotovoltaica e com a demanda exigida pelo 

consumidor (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

2.4.3 Controlador eletrônico com PWM 

Os controladores de carga com PWM (modulação de largura de pulso) têm as mesmas 

funções dos controladores citados anteriormente. Porém, no lugar das chaves que somente 

abrem e fecham, existem circuitos eletrônicos responsáveis pelo controle preciso das 

correntes de carga e descarga das baterias. Um microprocessador presente no circuito de 

controle realiza o carregamento da bateria em três estágios diferentes: carga pesada, absorção 

e flutuação e, assim, aumenta a sua vida útil (VILLALVA; GAZOLI, 2012). A figura 2.5 

mostra um controlador de carga PWM da marca Phocos, que será utilizado neste trabalho. 

 

Figura 2.5 - Controlador de carga PWM 
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2.4.4 Controlador eletrônico com PWM e MPPT 

Além de possuir todas as características do PWM, os controladores com MPPT (rastreamento 

do ponto de máxima potência) permitem que os módulos fotovoltaicos operem sempre em sua 

máxima potência, independente da radiação solar e da temperatura de trabalho do módulo. 

São os controladores mais sofisticados e mais caros do mercado (VILLALVA; GAZOLI, 

2012). 

2.5 Sistemas fotovoltaicos 

Existem dois tipos de sistemas fotovoltaicos: autônomos e conectados à rede elétrica. 

2.5.1 Sistemas fotovoltaicos autônomos 

Os sistemas fotovoltaicos autônomos (figura 2.6), ou off-grid, são comumente empregados 

em comunidades isoladas, onde não há energia elétrica e também encontram aplicação na 

iluminação pública, telecomunicações, sinalização de estradas, etc. São compostos pelos 

módulos fotovoltaicos, controlador de carga, banco de baterias e um inversor de freqüência, 

que será apresentado na seção 3.5, para cargas em 127/220 Vca (VILLALVA; GAZOLI, 

2012). 

 

Figura 2.6- Sistema fotovoltaico autônomo 

Fonte: SERRÃO, 2010 

Neste trabalho, fez-se uma análise do comportamento de um sistema fotovoltaico autônomo, 

com e sem o emprego de um inversor de freqüência (carga em 127Vca ou 12Vcc). 
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2.5.2 Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, ou on-grid, funcionam como um gerador 

de eletricidade para a rede elétrica das concessionárias. São compostos pelos módulos 

fotovoltaicos e um inversor de freqüência. A energia excedente gerada pelos painéis e que não 

é consumida pelo produtor, é injetada na rede elétrica convencional. Esta pode ser consumida 

posteriormente, por exemplo, em um momento de sobrecarga ou no período noturno 

(VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

2.6 Reguladores de tensão 

Reguladores de tensão são dispositivos responsáveis por manter a tensão na saída constante, 

independente do valor da tensão de entrada, que pode ser maior ou menor que o requerido. 

Existem reguladores de tensão a transistor, em série ou paralelo e CIs reguladores de tensão 

(BOYLESTAD; NASHELSKY, 2004). 

Como a tensão produzida pelo sistema fotovoltaico não é constante, e caso o controlador de 

carga não realize esta função, utiliza-se um regulador de tensão na entrada do circuito 

conectado como carga.  



 

 

3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM PROJETOS DE ILUMINAÇÃO 

3.1 Definição de eficiência energética 

Eficiência energética, ou rendimento de uma fonte luminosa, é a relação entre o fluxo 

luminoso total emitido pela fonte e a potência elétrica total por ela absorvida – lm/W 

(Equações 3.1 e 3.2). 

 
    

 

 
 

(3.1) 

ou   

 
    

  

 
 

(3.2) 

   

3.2 Diodos emissores de luz (LED’s) 

Para um melhor entendimento, apresenta-se a seguir alguns conceitos sobre os LED’s. 

3.2.1 Definição 

Os LED’s – diodos emissores de luz – são semicondutores que tem a propriedade de 

transformar a corrente elétrica em luz. 

Antigamente, os LED’s eram empregados apenas como sinalizadores on/off de equipamentos. 

Seu fluxo luminoso era insuficiente para outras aplicações. Com o passar dos anos, devido à 

evolução tecnológica, tornou-se possível a utilização destes em substituição às lâmpadas 

tradicionais, graças ao aumento do seu fluxo luminoso. Um LED pode ser vermelho, azul, 

branco, verde, laranja ou infravermelho (invisível) e possui um tamanho bastante reduzido 

(SILVA, 2004). 

3.2.2 Benefícios 

Os LED’s possuem longa durabilidade – de até 100.000 horas, alta eficiência – cerca de 80 

lm/W, pequena dissipação de calor, luz dirigida, alta resistência a choques e vibrações e várias 

opções de cor (SILVA, 2004). 

Na Tabela 3.1, é apresentado um resumo com as principais características das lâmpadas 

utilizadas em sistemas de iluminação. 
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Tecnologia Temperatura de 

Cor (K) 

IRC (%) Eficiência 

luminosa (lm/W) 

Vida mediana 

(horas) 

Incandescente 2700 100 10-20 1000 

Vapor de 

mercúrio 

3000-4000 40-55 45-58 9000-15000 

Vapor de sódio 2000 50-60 80-150 18000-32000 

Vapor metálico 3000-6000 65-90 65-90 8000-12000 

Indução 4000 80-110 80-110 60000 

Fluorescente 

Compacta 

4000 80 50-80 8000 

LED’s 5200 70-90 40-130 25000 - 50000 
Tabela 3.1 - Principais características das lâmpadas de uso comum 

Fonte: Adaptado de GUERRINI, 2007; SILVA, 2008 e PINTO, 2006. 

Por apresentarem alta eficiência, baixo consumo e serem alimentados por corrente contínua, 

os LED’s são altamente compatíveis à ligação com baterias e módulos fotovoltaicos. 

3.3 Os harmônicos e a qualidade da energia elétrica 

A corrente alternada tradicional possui a forma de onda senoidal. Cargas puramente resistivas 

drenam correntes também na forma senoidal, ao contrário das cargas com componentes 

indutivos e capacitivos. No segundo caso, observa-se a presença de harmônicas, desde que as 

mesmas tenham magnitude suficiente. Então ocorre a interação com o subsistema de 

distribuição elétrica e com outras cargas na vizinhança, o que causa distorções e perdas na 

tensão. (LOPEZ, 2013) 

3.4 Circuitos retificadores 

Na maioria dos equipamentos eletrônicos, assim como em seus componentes, a fonte de 

alimentação transforma uma corrente alternada com freqüência de 60Hz fornecida pela rede 

elétrica convencional em corrente continua. Para isso, utiliza-se normalmente um circuito 

retificador composto por diodos de baixo custo. 

A corrente de saída de um retificador deve possuir o mínimo de ondulações possível. Então, 

um capacitor é aplicado como filtro no lado dc. Mesmo assim, os retificadores inserem 

correntes muito distorcidas no sistema (MOHAN, UNDELAND e ROBBINS, 1995). Na 

figura 3.1, têm-se uma fonte retificadora utilizada para a alimentação de fitas de LED. 
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Figura 3.1 - Fonte retificadora 

 

3.5 Inversores de freqüência 

Os inversores de freqüência convertem corrente contínua em alternada. A tensão de saída 

desejada possui a forma senoidal com magnitude e freqüência ajustáveis. São compostos por 

um capacitor como filtro na entrada e uma associação de diodos (MOHAN, UNDELAND e 

ROBBINS, 1995). 

O inversor é utilizado em sistemas fotovoltaicos para converter a energia em corrente 

contínua gerada pelos painéis e armazenada pela bateria em corrente alternada, utilizada em 

aparelhos alimentados pela rede elétrica convencional (VILLALVA e GAZOLI, 2012). Na 

figura 3.2, têm-se um inversor de freqüência com potência de 400W da VOT. 

 

Figura 3.2 - Inversor de freqüência 
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Fonte: Acervo pessoal 

3.6 Dimerização em fitas de LED 

Existem no mercado alguns dispositivos para controle da intensidade de uma fonte luminosa, 

os dimmers. As figuras 3.3 e 3.4 apresentam alguns exemplos aplicados aos LED’s: 

 

Figura 3.3 - Dimmer rotativo 

 

 

Figura 3.3 - Dimmer com controle infravermelho  
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Estes dispositivos controlam a intensidade luminosa nos LED’s através de PWM. Através do 

controle da largura de pulsos, a tensão média pode ser controlada e, conseqüentemente, a 

intensidade luminosa nas fitas de LED.



 

 

4 DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

4.1 Geração de energia 

Pelo método ampere-hora, deve-se estimar, primeiramente, a demanda energética do sistema 

conectado como carga. Assim, determina-se a corrente que deve ser gerada. O equivalente 

ampere-hora do consumo estimado é encontrado através da equação 4.1: 

 
      

   

    
 

 

(4.1) 

onde    

     Consumo diário médio em ampere-hora por dia (Ah/dia) 

     Consumo diário médio em watts-hora por dia (Wh/dia) 

      Tensão nominal da bateria (V) 

O número diário de horas de sol pleno pode é obtido através da equação 4.2: 

 
    

  

   
 

 

(4.2) 

onde    

SP: Número de horas de sol pleno por dia (h/dia) 

    Irradiação solar global à inclinação do sistema (kW/m²xdia) 

Sol: Radiação constante e igual a 1 (kW/m²) 

Então, pode-se encontrar a corrente total no ponto de máxima potência em que gerador 

fotovoltaico deve funcionar pela equação 4.3: 

 
              

   

  
 

 

(4.3) 

onde    

            : Corrente total no ponto de máxima potência do gerador fotovoltaico em STC – 

Standart Test Conditions (A). 
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Assim, o número de módulos necessários conectados em paralelo é determinado pela equação 

4.4 (BARBOSA, 2014): 

 
    

            

            
 

 

(4.4) 

onde    

NP = Número de módulos conectados em paralelo 

            : Corrente no ponto de máxima potência em cada módulo fotovoltaico (A) 

4.2 Banco de baterias 

Primeiramente deve-se definir a profundidade máxima de descarga diária e estacional. A 

profundidade de descarga máxima diária, na maioria das vezes, está em torno de 15 a 20%. O 

ciclo estacional é o número de dias em que o sistema deve funcionar de forma autônoma, sem 

receber luz solar suficiente para carregar as baterias (dias nublados). Este parâmetro, que é 

definido pelo projetista, geralmente é de 3 a 5 dias para aplicações domésticas. 

Assim, calcula-se a capacidade diária e estacional das baterias a partir das equações 4.5a, 

4.5b, 4.6a e 4.6b: 

      
   

           
 (Wh) (4.5a) 

   

      
    

    
 (Ah) (4.5b) 

   

      
     

           
 (Wh) (4.6a) 

   

      
    

    
 (Ah) (4.6b) 

onde: 

      Capacidade diária nominal da bateria (Wh) 

      Capacidade diária nominal da bateria (Ah) 
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      Capacidade estacionária nominal da bateria (Wh) 

      Capacidade estacionária nominal da bateria (Ah) 

         Profundidade de descarga diária máxima da bateria 

         Profundidade de descarga estacional máxima da bateria 

     Consumo diário médio em watt-hora por dia (Wh/dia) 

N: Número de dias de autonomia 

     Fator de correção de temperatura (fabricante) 

Calculadas a capacidade diária e a estacional, seleciona-se a maior para o dimensionamento 

(BARBOSA, 2014). 

4.3 Controlador de carga 

O controlador de carga deve suportar a corrente máxima que o sistema pode produzir. Esta é 

calculada pela equação 4.7: 

                                              (4.7) 

onde    

         Corrente de curto-circuito do gerador fotovoltaico (A) 

         Corrente de curto-circuito do módulo fotovoltaico (A) 

    Número de ramos em paralelo do gerador 

O fator de segurança de 1,25 é adicionado à equação 5.7 ao considerar que, em dias nublados, 

podem ocorrer aumentos da irradiância por curtos intervalos de tempo. 

A corrente consumida pela carga é determinada considerando-se a corrente de carga máxima, 

conforme apresentado na equação 5.8 (BARBOSA, 2014): 

 

           
     

   

    
 

    
 

(4.8) 

onde: 
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    Corrente consumida pela carga (A) 

     Potência das cargas CC (W) 

     Potência das cargas CA (W) 

      Rendimento do inversor 

Calculadas as correntes, a de maior valor é a que o controlador de carga deverá suportar. 



 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS 

Foi utilizado um sistema fotovoltaico autônomo, composto por 4 placas fotovoltaicas de 85W 

de silício policristalino conectadas em paralelo, um controlador de carga PWM de 40A, uma 

bateria estacionária de 70Ah e um inversor de freqüência de 400W. Como cargas, foram 

utilizadas luminárias de fitas de LED e lâmpadas de LED com a fonte retificadora embutida 

no bulbo. Para as medições de tensão e corrente, foi empregado um multímetro digital e, para 

observar as formas de onda, foi utilizado o osciloscópio digital TDS 1001B, da Tektronix. 

Todos estes materiais pertencem ao Laboratório de Automação Predial (LAP) da Escola de 

Minas – UFOP (figuras 5.1 a 5.3). 

 

Figura 5.1- Iluminação do LAP com fitas e lâmpadas de LED 
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Figura 5.2 - Multímetro digital 

 

 

Figura 5.3 - Osciloscópio digital  

5.1 Análise do circuito de iluminação alimentado da forma convencional 

Nesta etapa dos experimentos, todo o circuito encontrava-se conectado alimentado por 

corrente alternada, com intermédio de uma fonte retificadora embutida, no caso das lâmpadas, 

e externa, no caso das fitas de LED. Assim, tornou-se necessário a utilização do inversor de 

freqüência para converter a corrente contínua gerada pelas placas fotovoltaicas em corrente 

alternada. 

Pela Lei de Ohm, têm-se que: 
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      (W) (5.1) 

onde: 

P: Potência dissipada (W) 

V: Tensão aplicada (V) 

I: Corrente elétrica (A) 

Através do multímetro, ligado em paralelo com o circuito para medir a tensão (V) e em série 

para medir a corrente (A), obtiveram-se os seguintes valores, apresentados na tabela 5.1: 

Tabela 5.1 - Análise do circuito com inversor e retificador 

Carga ligada Tensão medida (V) Corrente medida (A) Potência (W) 

Fitas e lâmpadas de LED (CA) 112 0,75 84 

Fitas e lâmpadas de LED (CC) 12,9 8,1 104,49 

Somente fitas de LED 12,9 7,07 91,2 

Somente lâmpadas de LED 12,24 3,1 37,9 
 

Ao comparar a potência dissipada antes e após o inversor, obtêm-se a eficiência do mesmo, 

que é igual a 84/104,49, aproximadamente 80%. 

Com o osciloscópio, puderam-se observar as seguintes formas de onda no sistema, conforme 

mostrado na figura 6.4: 

 

Figura 5.4 - Forma de onda da tensão de alimentação das fitas de LED com retificador e inversor 



37 

 

As figuras 5.5 e 5.6 apresentam, respectivamente, o comportamento da forma de onda da 

tensão nas fitas de LED com a utilização de um dimmer com controle infravermelho com 

80% e 50% da iluminância total. 

 

Figura 5.5 - Forma de onda da tensão de alimentação da fita de LED dimmerizada à 80% com retificador e inversor 

 

 

Figura 5.6 - Forma de onda da tensão de alimentação da fita de LED dimmerizada à 50% com retificador e inversor 

 

Observa-se pelas formas de onda que, neste caso, quanto mais forte a dimmerização inserida 

pelo controlador no sistema, maior a distorção na forma de onda. 
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Para as etapas seguintes, eliminou-se a fonte alimentadora das fitas de LED e esta parte do 

circuito passou a ser alimentada diretamente por corrente contínua, portanto, sem a utilização 

do inversor. Como a fonte das lâmpadas de LED encontra-se embutida no bulbo, esta parte do 

circuito manteve-se conectada à corrente alternada gerada pelo inversor. 

5.2 Análise da parte do circuito de iluminação alimentado por corrente contínua 

Na tabela 5.2, são apresentados os valores de tensão, corrente e potência obtidos para as fitas 

de LED ligadas diretamente em corrente contínua: 

Tabela 5.2 - Fitas de LED alimentadas diretamente por 12Vcc 

Carga ligada Tensão medida (V) Corrente medida (A) Potência (W) 

Somente fitas de LED 12,16 4,3 52,29 

Na figura 5.7, observa-se que a tensão de alimentação das fitas de LED em corrente contínua 

é praticamente livre de ruídos. 

 

Figura 5.7 – Forma de onda da tensão de alimentação das fitas de LED conectadas diretamente em 12Vcc 

 

Nas figuras 5.8 e 5.9, apresenta-se a dimerização das fitas de LED ligadas diretamente em 

12Vcc.Ao compará-las com as figuras 5.5 e 5.6, é notável que os ruídos causados pela 

dimerização diminuem significativamente. 
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Figura 5.8 – Forma de onda da tensão de alimentação da fita de LED dimmerizada à 50% sem retificador 

 

Figura 5.9 – Forma de onda da tensão de alimentação da fita de LED dimmerizada à 80% sem retificador 

 

5.3 Análise da influência do circuito alimentado pelo inversor sobre o alimentado por 

corrente contínua 

Na tabela 5.1 é possível obter a tensão, corrente e potência medidas nas lâmpadas de LED. 

Esta é a parte CA do circuito atual. Foi feita uma nova leitura desses valores para todo o 

circuito ligado (partes CA e CC). Estes são exibidos na tabela 5.3: 
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Tabela 5.3 - Análise do circuito misto 

Carga ligada Tensão medida (V) Corrente medida (A) Potência (W) 

Fitas e lâmpadas de LED 11,85 6,77 80,22 

Ao somar a potência encontrada, separadamente, nas duas partes do circuito, obtêm- se 

90,19W. Então se conclui que o sistema misto possui eficiência de aproximadamente 89% 

(80,22/90,19=0,89).Na figura 5.10, é apresentada a forma da tensão obtida neste circuito 

misto. 

 

Figura 5.10 - Tensão no circuito misto 



 

 

6 RESULTADOS 

6.1 Comparativo entre as diversas formas de ligação do circuito de iluminação no âmbito 

da eficiência energética 

Observa-se que à medida que o inversor de freqüência e os retificadores são adicionados ao 

sistema, criam-se cada vez mais ruídos na tensão. Além disso, o sistema torna-se, de forma 

gradativa, menos eficiente energeticamente. 

O rendimento de uma fonte luminosa é dado pela equação 3.1. Com o auxílio de um 

luximetro, viu-se que o fluxo luminoso de uma luminária de LED conectada diretamente em 

12Vcc ou conectada em 127Vca através de um retificador permanece constante. Portanto, o 

rendimento da fonte luminosa é inversamente proporcional à potência dissipada pela mesma. 

Na tabela 6.1, é apresentado um comparativo entre a potência do circuito em suas diversas 

formas de ligação no âmbito da eficiência energética. 

Tabela 6.1 - Comparativo entre os sistemas no âmbito da eficiência energética 

 Potência na forma 

de ligação inicial 

(W) 

Potência na forma 

de ligação final (W) 

Rendimento (η, lm/W) 

da forma inicial 

comparada à final 

Fitas e lâmpadas de LED 104,49 80,22 0,768   

Somente fitas de LED 91,2 52,29 0,573   

 

6.2 Influência das diversas formas de ligação do circuito de iluminação no 

dimensionamento de um sistema fotovoltaico autônomo auto-suficiente 

Para a análise da influência das formas de ligação no dimensionamento de um sistema 

fotovoltaico autônomo, vamos considerar a carga máxima que as placas fotovoltaicas do LAP 

podem alimentar, por 5 horas diárias, que é de 274,8W (equações 4.1 e 4.3). 

Foi considerada, para os cálculos, a capacidade nominal dos componentes do sistema 

fotovoltaico autônomo presente no LAP onde, segundo a folha de dados do módulo 

fotovoltaico, em “ANEXO”: 

           e          
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O sistema, de acordo com as figuras 2.1 e a localização geográfica da cidade de Ouro Preto-

MG recebe 6 horas diárias de sol pleno. O sistema deve possuir uma autonomia de 3 dias e a 

profundidade máxima de descarga diária das baterias é de 20%, à temperatura ambiente de 

25°C. Na tabela 6.2, é apresentado o dimensionamento de um sistema fotovoltaico para as 

diversas ligações. 

Tabela 6.2 - Dimensionamento do sistema fotovoltaico para as diversas ligações 

 Equações base Ligação em 127Vca Ligação direta em 

12Vcc 

Número de placas 

fotovoltaicas de 85W 

conectadas em 

paralelo 

4.1 e 4.3 7 4 

 

Número de baterias 

de 70Ah conectadas 

em paralelo 

4.5a, 4.5b, 4.6a e 4.6b 44 25 

Número de 

controladores de 

carga de 40A 

4.7 e 4.8 2 (45,4A) 1 (26A) 



 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou alguns princípios teóricos básicos sobre a influência dos harmônicos 

na qualidade e eficiência da energia elétrica, energia solar fotovoltaica, eficiência energética 

em projetos de iluminação e dimensionamento de um sistema fotovoltaico autônomo. 

Com a constante expansão do uso de fontes de energia limpa, como a eólica e a solar 

fotovoltaica, que produzem energia em corrente contínua, tornou-se possível considerar a 

conexão de equipamentos alimentados por este tipo de corrente diretamente nestas fontes de 

energia. 

Os resultados obtidos nos experimentos práticos foram satisfatórios no que diz respeito ao 

objeto de estudo proposto inicialmente: há perdas significativas na eficiência de um circuito 

de iluminação em LEDs, que tem por tensão nominal 12Vcc, quando conectado através de 

retificadores na rede elétrica a 127Vca. 

Também foi observado que a forma de onda da tensão do controlador de intensidade luminosa 

(dimmer) apresenta ruídos menores quando conectado diretamente em 12Vcc, se comparada a 

das fitas de LED conectadas da maneira convencional. 

De maneira análoga, qualquer equipamento que utilize corrente contínua para alimentação 

apresentaria um melhor desempenho se conectado diretamente à fonte de energia em corrente 

contínua. Estes também deixariam de ser influenciados pelos distúrbios presentes na rede 

elétrica. 

7.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Como continuação e aprimoramento deste trabalho, pode-se realizar uma análise da relação 

entre a quantidade de fontes retificadoras inseridas no circuito e a eficiência e qualidade da 

energia elétrica. 

Pode-se também analisar a influência dos distúrbios na rede elétrica na resposta de uma malha 

de controle: obter parâmetros como overshoot, tempo de subida, de acomodação, erro em 

regime permanente, etc de um sistema de controle conectado diretamente em Vcc ou 

conectado em uma fonte Vca através de uma fonte retificadora. 
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Sugere-se ainda que seja feito um estudo sobre a dimerização em fitas de LED e a economia 

de energia. Por exemplo: um corredor deve ser iluminado, por questões de segurança, 24 

horas por dia. Mas não é necessário 100% da intensidade luminosa. Pode-se, então, utilizar a 

dimerização e reduzir o consumo.                      .
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