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“O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano.” 

Isaac Newton 



RESUMO 

Atualmente com a crescente demanda da utilização da energia elétrica, várias alternativas 

estão sendo estudadas e implementadas a fim de reduzir da utilização da energia 

proveniente de concessionárias. Dentre essas energias alternativas se destacam a energia 

eólica e a energia solar. O trabalho seguinte descreve os principais equipamentos para a 

implantação de um sistema solar autônomo, e apresenta a descrição e o estudo de algumas 

técnicas de rastreamento da máxima potência de painéis fotovoltaicos que auxilia na busca 

por um melhor desempenho dessa forma de geração de energia.  

Palavras-chave: Energia fotovoltaica, MPPT, Conversores CC-CC, Eficiência energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Today with the increasing demand on the use of electricity, several alternatives are being 

studied and implemented in order to reduce the use of energy from utilities. Among these 

alternative energies stand out as wind power and solar energy. The following text describes 

the most used equipment for the deployment of an autonomous solar system, and presents a 

description and the study of some techniques for tracking the maximum power from 

photovoltaic panels that assists in the search for a better performance of this form of power 

generation. 

Keywords: Photovoltaic, MPPT, DC-DC Converters, Energy Efficient. 
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1  INTRODUÇÃO 

No Brasil o Ministério de Minas e Energia vem utilizando sistemas fotovoltaicos no 

Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e municípios (PRODEEM), em 

comunidades rurais distantes da rede elétrica, nas quais o custo de extensão da rede elétrica 

é elevado, comparado com a carga requerida para o atendimento dessas comunidades. Nesse 

programa o sistema fotovoltaico é utilizado em aplicações sociais, tais como: iluminação 

pública, bombeamento de água, energização de escolas, postos de saúde, centros 

comunitários, postos telefônicos, produção de gelo e dessalinização da água. (GNOATTO 

et. al., 2005) 

Para estudos mais precisos do potencial de um determinado local, com vistas a um projeto 

específico, é recomendável a realização de medições locais, buscando avaliar as influências 

localizadas de relevo, poluição e outros. Na otimização de projetos de aproveitamento de 

energia solar é importante o conhecimento das variações anuais, sazonais e diárias da 

radiação solar. Uma avaliação da potencialidade desse recurso exige a realização de um 

levantamento abrangente dos níveis de radiação solar por meio de medições com 

instrumentos solarimétricos e a utilização de modelos matemáticos para extrapolação dos 

valores medidos para áreas desprovidas de dados. (GNOATTO et. al., 2005) 

A tecnologia fotovoltaica apresenta-se como uma das melhores opções para fornecer 

eletricidade às comunidades rurais isoladas, e é largamente utilizada em outros países 

(COSTA e ECK, 1998). Apesar de não possuir limitações quanto à quantidade de 

eletricidade produzida, o sistema de geração apresenta custos elevados e isso pode restringir 

as expectativas de consumo dos usuários (SERPA, 2001). Para Abade (1996), a geração de 

eletricidade por energia solar fotovoltaica é um recurso estratégico capaz de trazer 

contribuição à sustentabilidade de demandas energéticas em locais distantes da rede elét rica, 

evitando custos marginais superiores, além de poder prover o desenvolvimento sócio-

econômico e preservar o meio ambiente em zonas isoladas. 

Apesar das vantagens obtidas através da geração de energia através do uso de painéis 

fotovoltaicos, a eficiência da conversão de energia é atualmente baixa, desta forma, torna-se 
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necessário para algumas aplicações a utilização de técnicas de extração da máxima potência 

possível destes painéis, para se obter máxima eficiência em operação. 

1.1 Objetivos 

Atualmente com a crescente demanda da utilização da energia elétrica, várias alternativas 

estão sendo estudadas e implementadas a fim de reduzir da utilização da energia 

proveniente de concessionárias, dentre essas energias alternativas se destacam a energia 

eólica e a energia solar. O objetivo do trabalho é descrever os principais equipamentos para 

a implantação de um sistema solar autônomo, e apresentar algumas técnicas de rastreamento 

da máxima potência de painéis fotovoltaicos que auxilia na busca por um melhor 

desempenho dessa forma de geração de energia.  

1.2 Objetivos Específicos 

  Realizar uma revisão dos conceitos envolvidos nas instalações de unidades 

autônomas de geração de energia fotovoltaica; 

  Descrever e comparar técnicas de rastreamento da máxima potência de  

painéis fotovoltaicos (MPPT); 

  Disponibilizar um breve estudo sobre a utilização de conversores CC-CC. 

1.3 Justificativa 

Existem no Brasil algumas regiões onde a energia elétrica é de difícil acesso, por essa razão 

os sistemas fotovoltaicos são empregados, esses sistemas na maioria das vezes são 

destinados à iluminação, refrigeração e bombeamento de água (SEGUEL, 2009). 

A descrição dos elementos presentes nas instalações fotovoltaicas tem a importância de 

inserir conhecimentos introdutórios nessa área e o estudo e entendimento das técnicas de 

MPPT faz-se necessária para melhorar o rendimento da geração de energia do sistema 

instalado. 
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1.4 Metodologia 

Para o desenvolvimento do trabalho, realizou-se um estudo dos principais equipamentos 

presentes nas instalações fotovoltaicas e das mais importantes técnicas utilizadas para o 

rastreamento da máxima potência dos painéis. 

1.5 Organização do Trabalho 

No primeiro Capítulo – Introdução, faz-se uma abordagem da necessidade dos estudos 

propostos, apresenta-se, também, os objetivos e a metodologia. 

No segundo capítulo – Revisão bibliográfica, tem-se uma síntese dos principais conceitos 

envolvidos na geração de energia fotovoltaica. 

No terceiro capítulo – Metodologia Proposta, apresenta-se e faz-se a comparação das 

técnicas MPPT. 

No quarto capítulo – Resultados e Conclusões, são realizados comentários sobre os 

resultados e deixa-se sugestões para futuros trabalhos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Esse tópico aborda alguns conceitos pertinentes ao entendimento do trabalho proposto, faz-

se uma revisão dos temas abordados, sendo estes importantes para um maior entendimento. 

2.1 Fundamentos da Energia Solar 

Para o entendimento dos processos que envolvem a geração de energia elétrica 

fotovoltaicas, serão abordados nos próximos itens os conceitos de radiação solar e efeito 

fotovoltaico. 

2.1.1 Radiação Solar 

A fusão nuclear dos átomos de hidrogênio no núcleo do sol, a altíssimas temperaturas é 

responsável pela radiação (Calor e Luz) no espaço (UNIVERSITAT KASSEL, 2003). A 

radiação emitida pelo Sol vista da terra equivale à emitida por um corpo negro (Condutor e 

receptor ideal da radiação eletromagnética) de 6000K. A equação de Planck (equação 2.1) 

descreve a distribuição do comprimento de onda da radiação do corpo negro, estabelecendo 

relações entre frequência, temperatura e brilho espectral (MOCAMBIQUE, 2012). 

  

 

(2.1) 

 

 

No entanto, antes de atingir o solo, a intensidade, a distribuição espectral e angular da 

radiação solar é afetada pelos efeitos da absorção e espalhamento que ocorrem na 

atmosfera, fazendo com que nem toda radiação que atinge o planeta chega à superfície, 

parte dela é refletida (CRESESB, 2006). 

2.1.2 Efeito Fotovoltaico 
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O efeito fotovoltaico foi descoberto por Alexandre-Edmond Becquerel em 1839 que 

constatou a presença de uma diferença de potencial nos terminais de um semicondutor 

quando exposto a luz (CRESESB, 2006). Na origem deste fenômeno está o efeito 

fotoelétrico, que ocorre quando fótons atingem a superfície de um metal com energia 

suficiente para permitir a liberação de elétrons (MOÇAMBIQUE, 2012). 

Materiais semicondutores como é o caso do Silício e o Germânio, possuem quatro elétrons 

na camada de valência, quando excitados por energia térmica ou pela absorção de fótons, 

“saltam” da camada de valência tornando-se elétrons livres, com isso geram uma “lacuna” 

(MOÇAMBIQUE, 2012). 

O Silício tetravalente é o semicondutor que serve de matéria prima para a maioria dos 

painéis fotovoltaicos, é formado pela junção de duas camadas dopadas de tipo n e do tipo p,  

material semicondutor do tipo p é dopado com impurezas com três elétrons na camada de 

valência, por exemplo, o Boro, já o material semicondutor do tipo n é dopado com 

impurezas com cinco elétrons na camada de valência, por exemplo, o Antimônio, 

permitindo que tenham propriedades elétricas diferentes, ou seja, a camada do tipo n atua 

como doadora de elétrons, e a camada do tipo p atua como doadora de lacunas. Assim, 

quando irradiados pela luz solar, ocorre a absorção dos fótons e conseqüentemente a 

formação do par elétron-lacuna, produzindo uma tensão elétrica entre as camadas, que uma 

vez conectadas, permite a passagem de corrente elétrica (UNIVERSITAT KASSEL, 2003). 

2.1.2.1 Fóton 

Sabe-se que a luz é constituída por minúsculas partículas, essas partículas são denominadas 

Fótons. Através de experimentos descobriu-se que a luz era emitida de forma quantificada, e 

que possuía a característica de hora se apresentar como onda, hora se apresentar como 

partícula (dualidade partícula-onda). A intensidade de luz é proporcional à energia total que 

transporta e, conseqüentemente, ao número de fótons, o que explica por que a fotocorrente é 

diretamente proporcional à intensidade da luz (NUSSENZVEIG, 1998). 

A energia do fóton, que compõe a luz, depende do seu comprimento de onda. Quanto maior 

o comprimento de onda menor é a energia do fóton. 
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2.2 Elementos de um sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica 

Um sistema autônomo de geração de energia elétrica fotovoltaica caracteriza-se por possuir 

como fonte primária basicamente painéis fotovoltaicos, com isso necessita-se de um banco 

de baterias para garantir o fornecimento durante a noite ou em períodos de baixa incidência 

de luz solar, em alguns casos não se utiliza de um banco de baterias, como por exemplo, no 

bombeamento de água, em que o sistema é utilizado nos momentos de grande incidência de 

luz solar, isto é, nos momentos onde mais se precisa de água. Em geral um sistema de 

energia fotovoltaico isolado é composto por um conjunto de placas fotovoltaicas, um 

regulador de carga, um banco de baterias, e em casos onde as cargas operam com corrente 

alternada, um elevador e um inversor (SEGUEL, 2009). 

Para garantir que o sistema funcione com máxima potência, é importante a utilização de 

alguma técnica que procure o ponto de melhor desempenho, isto é, uma técnica MPPT 

(Maximum Power Point Tracking) e podem incrementar a energia produzida entre 15 e 30% 

(CAVALCANTI, et.al., 2007). 

2.2.1 Painel Fotovoltaico 

O painel fotovoltaico é o componente que gera energia elétrica quando exposto à luz solar.  

É composto basicamente por células de silício que têm objetivo direto de transformar a 

energia eletromagnética do sol em energia elétrica. 

Podem ser divididas em três as características básicas que identificam os módulos 

fotovoltaicos comerciais: 

2.2.1.1  Tipo de Células Fotovoltaicas 
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Segundo Benito (2011), por tipo as células fotovoltaicas, podem ser classificadas 

basicamente em três tipos: 

 Monocristalinas: Correspondem à tecnologia que consegue o máximo de 

rendimento energético (13-18%). As suas células distinguem-se por 

apresentarem uma cor uniforme, azul escuro ou preto. 

 Policristalinas: Células com rendimento ligeiramente inferior (11-14%) e de 

menor custo. Apresentam uma variedade de cores. 

Estes dois tipos de células apresentam-se encapsuladas em estruturas metálicas 

e, por esse motivo, fisicamente rígidas. Correspondem aos painéis ou módulos 

que se instalam em telhados, terraços, e outros. 

 Amorfas: Módulos cujo as células são formadas por películas finas sobre um 

suporte de papel ou plástico, o que lhes confere a flexibilidade. O seu 

rendimento é mais baixo do que o das anteriores (> 10%). 

A figura 2.1 mostra quatro módulos fotovoltaicos policristalinos instalados. 

 

Figura 2.1: Módulos fotovoltaicos Policristalinos, 24 V , 70 W, instalados na Escola de 

Minas – UFOP. 
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2.2.3 Reguladores 

Os reguladores são dispositivos eletrônicos encarregados de controlar a carga da bateria 

com a energia elétrica procedente dos módulos fotovoltaicos. Os reguladores ou 

carregadores de baterias podem ser instalados juntamente com um o módulo MPPT, que 

tem o objetivo de rastrear o ponto de máxima potência a partir da curva característica dos 

painéis fotovoltaicos. A figura 2.2 mostra a curva característica de um painel fotovoltaico e 

o ponto de máxima potência que deve ser rastreado. 

 

Figura 2.2: Curva característica de um painel fotovoltaico com indicação do ponto de 

máxima potência. 

Fonte: SEGUEL, 2009 

2.2.4 Baterias 
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As baterias para as instalações fotovoltaicas devem reunir especificações muito concretas de 

capacidade de armazenamento e, sobretudo, dos seus índices de carga com o módulo 

fotovoltaico e descarga nas aplicações (BENITO, 2011). 

A capacidade de uma bateria é a quantidade de carga elétrica, expressa em Ampère-hora. A 

capacidade nominal é definida para um regime de descarga de 10 horas com corrente 

constante, à temperatura de 25º C, até a tensão final de 1,75 V por célula ou de 10,5 V por 

bateria (12 V Nominal) (GUIMARÃES et. al., 2004). 

2.2.5 Conversores Estáticos 

Os conversores estáticos têm a função de adequar a potência elétrica disponível em 

determinados pontos do sistema em alguma outra forma estável desejada. Através de 

comandos para abertura e fechamento de suas chaves semicondutoras de potência os 

conversores estáticos são capazes de elevar ou abaixar um determinado nível de tensão ou 

corrente contínua, transformar uma tensão alternada em contínua ou uma tensão contínua 

em alternada com a amplitude e freqüência desejadas (SEGUEL, 2009). 

Nos sistemas fotovoltaicos utilizam-se basicamente dois tipos de conversores estáticos: os 

conversores CC-CC e os conversores CC-CA. 

2.2.5.1 Conversores Estáticos CC-CC 

Os conversores estáticos CC-CC são dispositivos que recebem um nível de tensão ou de 

corrente nos seus terminais de entrada e ajustam para outro valor de tensão ou de corrente 

contínua nos terminais de saída de acordo com as exigências do sistema. Existem três tipos 

básicos de conversores estáticos CC-CC que são:  

O conversor “Buck” que trabalha como abaixador de tensão, a tensão de entrada Vi da 

figura 2.3 (b) é cortada pela chave S, considerando Vi praticamente constante. Com a chave 

S fechada transfere-se energia da fonte para o indutor, quando se fecha a chave o diodo 

conduz, dando continuidade à corrente do indutor. A energia armazenada no indutor é 

entregue ao capacitor e à carga. Enquanto o valor instantâneo da corrente pelo indutor for 

maior do que a corrente da carga, a diferença carrega o capacitor. Quando a corrente for 
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menor, o capacitor se descarrega suprindo a diferença a fim de manter constante a corrente 

da carga (POMILIO, 2014) 

O conversor “Boost” que trabalha como elevador de tensão, de acordo com a figura 2.3 (a), 

quando a chave S é ligada, a tensão Vi é aplicada ao indutor. O diodo fica reversamente 

polarizado, então se acumula energia no indutor, a qual será enviada ao capacitor e à carga 

quando S for desligada (POMILIO, 2014) 

O conversor “Buck-Boost”, que trabalha como abaixador-elevador. Nesse conversor de 

acordo com a figura 2.3 (c), quando a chave S é ligada, transfere-se energia da fonte para o 

indutor. O diodo não conduz e o capacitor alimenta a carga. Quando a chave S é desligada, 

a continuidade da corrente do indutor se faz pela condução do diodo, a energia armazenada 

no indutor é entregue ao capacitor e à carga (POMILIO, 2014). 

Os circuitos básicos destes conversores são mostrados na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Esquemas dos conversores estáticos CC-CC: (a) Conversor Boost. (b) 

Conversor Buck. (c) Conversor Buck-Boost. 

Fonte: SEGUEL, 2009 

Os conversores estáticos CC-CC em um sistema fotovoltaico fazem a ligação dos painéis ao 

barramento de corrente contínua onde serão conectadas as cargas de corrente contínua. 

Possuem duas funções principais em instalações fotovoltaicas: a primeira é adequar o nível 
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de tensão gerado nos terminais do painel ao nível de tensão desejado no barramento CC; a 

segunda função é a de atuar de forma a regular o ponto de máxima potência do painel. 

2.2.5.2 Inversores 

O inversor CC-CA (Conversor CC-CA) é responsável em transformar a energia de corrente 

contínua entregue pelos módulos fotovoltaicos em corrente alternada senoidal. Os 

inversores de baixa potência são equipamentos de pequeno porte, não possuem partes 

móveis e não produzem ruídos. Podem ser instalados junto aos módulos fotovoltaicos, na 

estrutura do suporte, desde que sejam protegidos do tempo ou tenham índice de proteção 

adequado (LISITA, 2005).  

2.3 Sistemas fotovoltaicos Isolados 

Os sistemas isolados se caracterizam por não estarem ligados à rede elétrica e são utilizados 

para aplicações específicas em locais de difícil acesso à energia fornecida pelas 

concessionárias, como por exemplo, bombeamento de água, refrigeração de vacinas, cercas 

elétricas, entre outras. 

Podem ser classificados de duas formas: Sistemas em série ou sistemas em paralelo, os 

quais se diferenciam pela forma com que o sistema de armazenamento de energia é 

empregado (WU, 1999). 

 O banco de baterias em um sistema em série é colocado em série com o fluxo de 

energia (Figura 2.4). Além de ajustar a tensão para as cargas das baterias, o carregador de 

baterias é responsável por procurar o ponto de maior potência dos módulos fotovoltaicos. O 

conversor elevador aumenta a tensão do banco de baterias para o nível necessário na entrada 

do inversor, de acordo com a tensão C.A desejada na saída do sistema (SEGUEL, 2009). 

 

Figura 2.4 – Diagrama de Blocos de um sistema fotovoltaico em série 
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Segundo Imhoff (2007), os sistemas em série possuem algumas desvantagens: 

1) Como nessa configuração o banco de baterias está em série com todo o 

sistema de potência, toda a energia utilizada pelo sistema circula pelo banco de 

baterias, reduzindo desta forma a vida útil das baterias, acarretando em um aumento 

nos custos de manutenção do sistema. 

2) Em sistemas fotovoltaicos residenciais a tensão do arranjo de painéis 

fotovoltaicos, do banco de baterias e do barramento CC são comumente de ordens 

distintas, exigindo que o sistema possua três estágios de conversão. Isto resulta, além 

de uma menor eficiência devido ao grande número de conversores em série, um 

aumento no volume do sistema. 

Na configuração em paralelo, o banco de baterias é colocado em paralelo com o 

fluxo de energia do sistema (Figura 2.5). A diferença nesta configuração é que o 

conversor que realiza a carga do banco de baterias e o conversor elevador de tensão 

não estão em série com os demais estágios de processamento de energia. 

 

Figura 2.5 – Diagrama de Blocos de um sistema fotovoltaico isolado em 

paralelo. 
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As principais vantagens dos sistemas ligados em paralelo em relação aos sistemas 

ligados em série são: a redução do número de estágios condicionadores de energia 

em série resulta em um aumento na eficiência global do sistema fotovoltaico 

(ENSLIN, 1991).  

Outra vantagem é que o banco de baterias na configuração em paralelo é acionado 

apenas quando a energia gerada nos painéis é inferior à demanda que a carga 

exige.Isso faz com que aumente a vida útil das baterias (IMHOFF, 2007). 

 

2.4 Parâmetros Importantes de um Painel fotovoltaico. 

Alguns parâmetros se mostram importantes no dimensionamento e projeto de sistemas 

fotovoltaicos. São eles: 

2.4.1 Tensão 

Este parâmetro corresponde à tensão elétrica que proporciona o módulo fotovoltaico. Em 

geral são usados valores de 12 V em módulos de 50 W ou menos e 24V para os de potência 

superior (BENITO, 2011). 

Geralmente em instalações residenciais, é comum utilizar os módulos de 24 V por razões 

impostas pelo inversor a partir do qual se obtém a corrente alternada necessária (BENITO, 

2011). 

A tensão de circuito aberto (Voc) é o valor de tensão medida nos terminais de saída da 

célula quando a resistência de carga é infinitamente grande, isto é, quando temos um caso 

de circuito aberto (TEIXEIRA, 2008). 

2.4.2 Potência 

Sabe-se que energia é a capacidade de realizar um trabalho, a potência é a velocidade com 

que essa energia é utilizada, sua unidade de medida é da em Watt (W). 
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Conhecer a potência do módulo fotovoltaico é de grande importância para o 

dimensionamento das instalações, é a partir deste dado que se determina a quantidade de 

cargas que poderão ser ligadas ao sistema. 

Valores típicos de módulos comerciais de 12 V são: 10 W, 20 W, 40 W, 55 W, 70 W, 100 

W e 150 W. 

 

2.4.3 Corrente de Curto Circuito (Isc) 

A corrente de curto circuito é a corrente fornecida pela célula quando a resistência da carga 

é igual a zero, ou seja, quando os terminais de saída da célula estão curto-circuitados 

(TEXEIRA, 2008). 

2.4.3 Fator de Preenchimento (ff) 

O fator de preenchimento é uma medida de qualidade das células solares fotovoltaicas, ele 

informa o quanto à curva característica corrente versus tensão se aproxima de um retângulo. 

Os principais parâmetros que definem um painel foto voltaico são: a Tensão em Circuito 

Aberto, a Tensão em Máxima Potência, a Corrente em Curto Circuito e a Corrente em 

máxima Potência. A partir desses dados pode-se encontrar um índice que define a qualidade 

do painel. Tal índice é conhecido como fator de preenchimento. A figura 2.6 mostra uma 

representação gráfica do fator de preenchimento. 
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Figura 2.6: Fator de Preenchimento 

Fonte: TEIXEIRA, 2008 

Pode ser calculado a partir da seguinte equação 2.2: 

 
 

 

(2.2) 

Quanto mais próximo o fator de preenchimento se apresenta de 1, melhor a qualidade da 

célula, isto é, o quanto a célula está próxima da célula ideal. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo é feito um estudo teórico com base em outros trabalhos realizados 

anteriormente do funcionamento das técnicas citadas. O objetivo é informar o leitor o 

princípio de funcionamento, vantagens e desvantagens de uma técnica em relação à outra, a 

partir de dados levantados por outros autores. 

3.1 Fatores que influenciam no desempenho de um sistema fotovoltaico 

isolado 

Para um melhor entendimento do que se busca com a utilização das técnicas de 

rastreamento dos pontos de máxima potência dos painéis fotovoltaicos é de relevante 

importância nos atentar a alguns fatores que afetam diretamente o desempenho de um 

sistema fotovoltaico isolado. 

As características elétricas dos módulos fotovoltaicos são obtidas a partir de condições 

consideradas ideais, isto é, irradiação solar 1000 W/m² e temperatura da célula de 25°C 

(GNOATTO et. al., 2004). Porém essas condições são raramente atingidas em condições 

reais de operação, e essa variação afeta diretamente nos valores de potência obtido na 

medição dos parâmetros principais dos painéis fotovoltaicos, isso exalta ainda mais a 

necessidade da utilização das técnicas MPPT. 

A irradiação solar e a temperatura ambiente são uns dos principais fatores que afetam o 

rendimento e conseqüentemente o desempenho de um sistema de geração de energia solar. 

Tais fatores são discutidos brevemente nos tópicos a seguir. 

3.1.1 Irradiação 

 Além das condições atmosféricas (nebulosidade, umidade relativa do ar, etc.), a 

disponibilidade de radiação solar, depende da latitude local e da posição no tempo (hora do 

dia e dia do ano). Isso se deve à inclinação do eixo imaginário em torno do qual a Terra gira 
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diariamente e à trajetória elíptica que a Terra descreve ao redor do Sol, fazendo com que 

haja uma diferença na duração do dia de acordo com a região analisada. Deste modo, para 

maximizar o aproveitamento da irradiação solar, pode-se ajustar a posição dos painéis de 

acordo com a latitude local e o período do ano em que se requer mais energia. 

3.1.2 Temperatura 

As variações na temperatura produzem efeitos sobre parâmetros de um módulo fotovoltaico. 

Uma elevação de temperatura resulta em leve aumento da corrente de curto-circuito (Isc), 

reduções na tensão de circuito aberto (Voc) e na potência de saída (TEIXEIRA, 2008). 

O aumento de Isc deve-se ao fato de que, quando a temperatura do silício aumenta, torna-se 

mais fácil a geração de pares elétrons-lacunas por fóton. Já o valor de Voc diminui, pois o 

valor da tensão de circuito aberto está relacionado ao valor de pares elétrons-lacunas 

(TEIXEIRA, 2008). 

A figura 3.1, exemplifica a influência da temperatura dos painéis na geração de energia 

elétrica. Podemos observar que quanto menor a temperatura maior a área do gráfico da 

curva corrente versus tensão, ou seja, maior a potência. 

 

Figura 3.1: Variações da Curva I x V em relação à mudança da temperatura 

Fonte: TEIXEIRA, 2008 
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3.2 Estudo das técnicas de rastreamento do ponto de máxima potência de 

painéis fotovoltaicos 

A baixa eficiência de conversão das células fotovoltaicas e o alto custo de instalação são os 

maiores obstáculos da geração desse tipo de energia, visando atenuar esses obstáculos, uma 

estratégia é garantir que o máximo rendimento energético do sistema seja alcançado. O 

máximo aproveitamento da capacidade de energia elétrica de um módulo fotovoltaico é 

obtido quando o mesmo opera no ponto de máxima potência (MPP), e esse ponto varia de 

acordo com a irradiação e a temperatura à qual o modulo está exposto. Assim, para 

aumentar a eficiência em algumas situações é importante que os painéis operem sobre o 

MPP o maior tempo possível. Para garantir essa situação, faz-se necessária a utilização de 

uma técnica que rastreie este ponto, mesmo com variações meteorológicas. As técnicas 

baseadas nesse princípio são chamadas de técnicas de rastreamento do ponto de máxima 

potência (MPPT – Maximum Power Point Tracking) (SEGUEL, 2009).Essas técnicas 

consistem em baixar a tensão na carga para que o sistema gerador de energia solar opere no 

ponto de máxima potência, isto pode ser um problema caso se utilize uma carga que exija 

uma tensão constante. No mais a utilização das técnicas de MPPT contribuem para um 

melhor desempenho do sistema. Por exemplo, para recarga de baterias onde nem sempre é 

preciso manter a tensão constante, o que justifica a utilização de técnicas MPPT para atingir 

a máxima eficiência. 

É necessário salientar que os pontos de máxima potência variam de acordo com as 

condições climáticas. As características da curva tensão versus corrente dos painéis 

fotovoltaicos variam de forma não linear de acordo com o nível de radiação solar e de 

temperatura, e isso torna complexa a tarefa de rastrear esse ponto, considerando-se ainda 

variações de carga (CANESIN, 2010). 

Existem várias técnicas MPPT, as quais variam em complexidade, velocidade de 

convergência, sensores requeridos, custo, faixa de eficiência, implementação em hardware, 

popularidade, entre outros (ESRAM; CHAPMAN, 2007). 
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Segundo Esram e Chapman (2007), as técnicas mais utilizadas são: Tensão Constante (CV – 

Constant Voltage), Perturbação e Observação (P&O – Pertubation and Observation) e 

Condutância incremental (IncCond – Incremental Condutance). 

3.2.1 Técnica Tensão Constate (CV) 

Esta técnica é baseada no fato de que a tensão em potência máxima (Vmax) e a Tensão em 

circuito aberto (Voc) têm aproximadamente uma relação linear independente de qualquer 

condição de radiação e temperatura (ESRAM; CHAPMAN 2007). A equação 3.1 mostra 

como é calculada a tensão em potência máxima. 

 

 
 

 

(3.1) 

Onde K1, chamado fator de tensão, depende das características do arranjo fotovoltaico 

utilizado. Essa constante é geralmente calculada por meios empíricos, determinando o 

Vmax e Voc para diferentes condições meteorológicas. E o valor dessa constante varia 

geralmente entre 0,7 e 0,8 (OJIMA E KOMATSU, 2008). Quando encontrado K1, é possível 

determinar o valor de Vmax. Para isso é preciso desconectar o conversor do arranjo 

fotovoltaico periodicamente e medir a tensão de circuito aberto Voc. O valor de Vmax é 

utilizado como referência para ser comparado com a medição da tensão do painel (Vpa) e 

gerar um sinal de erro que é utilizado para ajustar a tensão de controle (Vc) (SEGUEL, 

2009). 

Para implementar essa técnica é necessário que se utilize chaves adicionais para desconectar 

os painéis fotovoltaicos do conversor de potência para que as aquisições de Voc possam ser 

feitas, o que resulta em uma falta momentânea de energia. Uma solução para esse problema 

seria aproveitar a própria operação do conversor para fazer a medição de Voc, isto é, 

quando a chave do conversor estiver aberta, mede-se Voc. Outra desvantagem desta técnica 

é que não se pode calcular o novo MPPT até que a medição de Voc seja realizada 
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novamente. Porém a principal desvantagem desse método é a presença de erro em regime 

permanente devido ao fato de que a relação Voc e Vmax não é constante (MASOUM et. al., 

2002). 

Nessa técnica existem três parâmetros a serem considerados. O primeiro deles corresponde 

ao período de amostragem da tensão de circuito aberto (Tca), ou seja, o intervalo de tempo 

em que é desligado o arranjo fotovoltaico do conversor de potência. O segundo é o período 

de amostragem (Ta), intervalo de tempo em que a tensão do painel é amostrada em 

funcionamento normal. O terceiro parâmetro corresponde ao ganho do algoritmo para essa 

técnica. Se o valor de Tca é muito pequeno a produção de energia dos painéis será reduzida 

pelo aumento da freqüência das perdas momentâneas de energia pelo tempo de desconexão. 

Se Tca for muito grande o MPP não pode ser rastreado quando se há mudanças em relação 

ao ambiente. Ta e o ganho estão relacionados com a velocidade de convergência e a 

estabilidade da técnica. Uma diminuição de Ta permite aumentar a velocidade convergência 

embora aumente a ondulação de potência em regime permanente, podendo a técnica atingir 

a instabilidade para valores muito pequenos. Para os casos do ganho um aumento de seu 

valor aumentará a velocidade de convergência e acrescentará também a ondulação em 

regime permanente da potência de saída do painel, chegando a ser instável para valores 

muito grandes (SEGUEL, 2009). 

3.2.2Técnica Perturba e Observa (P&O) 

O método de busca por P&O (Hill Climbing) baseia-se no procedimento de perturbar a 

tensão operante nos terminais do painel num determinado sentido e observa-se se há um 

aumento ou uma diminuição na potência gerada. Se houver um aumento na potência, deve-

se manter a perturbação no mesmo sentido, caso contrário, inverte-se o sentido da 

perturbação. Esse processo continua periodicamente, até mesmo quando o MPP é 

alcançado, dessa forma a tensão operante oscila em torno do MPP em regime permanente o 

que diminui a eficiência do método (MOÇAMBIQUE, 2012). Porém, quanto menor for o 

passo, mais lento será o algoritmo, comprometendo a eficiência em alguns casos como, por 

exemplo, quando ocorrem rápidas mudanças atmosféricas, o que acontece em dias de baixa 

incidência de luz solar. (FEMIA, et. al., 2005). Para solucionar esse problema, são 
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utilizados passos de tamanho variável, cujo tamanho diminui à medida que ser aproxima do 

MPP (ESRAM; CHAPMAN, 2007). 

Devido à sua fácil implementação essa é uma das técnicas mais utilizada. Como sempre 

ocorre a perturbação o MPP nunca será atingido. Logo, em regime permanente o sistema 

oscila em torno do MPP, desperdiçando um pouco de energia disponível nos painéis. Essa 

oscilação pode ser minimizada reduzindo o tamanho da perturbação, porém perturbações 

muito pequenas tornam a técnica lenta para rastrear o MPP. (SEGUEL, 2009).A figura 3.2 

(a) mostra uma diminuição da tensão e em conseqüência o sistema se afasta do MPP pela 

esquerda. A figura 3.2 (b) mostra uma variação positiva no valor da tensão e em 

conseqüência o sistema se aproxima do MPP pela esquerda. A figura 3.2 (c) mostra uma 

diminuição da tensão e em conseqüência o sistema se aproxima do MPP pela direita. E por 

fim a figura 3.2 (d) mostra uma variação positiva no valor da tensão e em conseqüência o 

sistema se afasta do MPP pela direita. 

 

Figura 3.2: Casos possíveis para a potência em um painel fotovoltaico 
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Fonte: SEGUEL, 2009 

Nessa técnica existem dois parâmetros a serem definidos. O primeiro é o período de 

amostragem (Ta) que, tal como na técnica anterior, corresponde ao intervalo de tempo em 

que é amostrada a tensão do arranjo fotovoltaico e, para o caso da técnica P&O, também da 

corrente do arranjo. O segundo é o tamanho da perturbação (ΔV), isto é, o range de tensão 

aplicada à tensão de referência. Com relação a ΔV, tem-se uma limitação prática que 

impede a escolha de perturbações muito pequenas. Tem-se que evitar que as perturbações na 

tensão de referência tenham a mesma ordem de grandeza que as oscilações presentes na 

tensão de barramento CC provocadas pelas não linearidades do conversor de potência e 

ruídos nas medições (AZEVEDO, 2007). 

A escolha de um período de amostragem pequeno permitiria detectar rapidamente 

modificações nas condições meteorológicas, rastreando em menor tempo um novo MPP. 

Entretanto, existe uma limitação para o valor mínimo de Ta imposta pela dinâmica do 

conversor de potência. O Ta deve ser escolhido como sendo superior ao tempo de 

estabilização da tensão de saída do conversor para evitar a instabilidade da técnica MPPT 

(AZEVEDO, 2007). 

As principais desvantagens dessa técnica são: a presença de erro em regime permanente, 

resposta dinâmica lenta e operação fora do ponto de máxima potência, caso ocorram 

mudanças rápidas na temperatura e na radiação solar (ESRAM; CHAPMAN, 2007). 

A figura 3.3 apresenta o fluxograma básico do método P&O. 
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Figura 3.3: Fluxograma do método P&O. 

Fonte: CANESIN et. al, 2010. 

 

 

 

3.2.3 Técnica Condutância Incremental (IncCond) 

A técnica Condutância Incremental se baseia no princípio de que a derivada da curva 

Potência versus Tensão é zero no MPP (MOCAMBIQUE, 2012). 

A condutância instantânea I/V é comparada à condutância incremental, isto é, a variação da 

Corrente em relação à Tensão. Uma vez alcançado o MPP, o ponto de operação do painel 

fotovoltaico é mantido até que ocorra uma variação na corrente indicando uma mudança nas 
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condições atmosféricas, então a tensão de referência é decrementada ou incrementada para a 

busca do novo MPP (ESRAM; CHAPMAN, 2007). 

Como citado acima, utiliza-se nessa técnica a o gráfico de Potência versus Tensão dos 

módulos fotovoltaicos.  

A derivada da Potência em relação à Tensão é dada por: 

 

 

(3.2) 

Dividindo cada membro da equação acima por V, tem-se: 

 

 

(3.3) 

Como V é sempre positivo, o sinal da derivada da potência em relação à tensão é igual a 

(I/V + dI/dV), ou seja, a soma da condutância instantânea (I/V) e a condutância incremental 

(dI/dV). Dessa forma é possível interpretar de qual lado da curva de potência o sistema se 

encontra e também se consegue distinguir quando o sistema está trabalhando no ponto de 

máxima potência, isto é, quando dP/dV= 0. Quando essa condição é atingida não é 

necessário alterar o ciclo de trabalho do conversor, pois o sistema já estará operando no 

MPP. Isso evita que o problema de oscilação do ponto de operação em torno do MPP. 

(SEGUEL, 2009).A figura 3.4 identifica o ponto MPP usando a derivada da curva de 

operação. Podemos observar na figura que o ponto a direita do MPP a derivada é menor que 

zero e que a esquerda do MPP a derivada é maior do que zero, isto indica ao sistema que 

deve haver alguma alteração no valor da tensão para buscar a derivada igual a zero (MPP).  
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Figura 3.4: Identificação do ponto MPP usando a derivada da curva de operação. 

Fonte: SEGUEL, 2009. 

Para essa técnica também é necessário definir os parâmetros Ta e ΔV, porém esses não são 

os únicos parâmetros a serem definidos. Devido a ruídos na medição, a condição para que 

seja definido o ponto de máxima potência dificilmente será satisfeita (AZEVEDO, 2007). 

Portando é necessário definir uma faixa tolerável de Potência em torno do zero onde tal 

condição pode ser verdadeira. Se a faixa de potência for muito grande a tensão de referência 

vai estabilizarem um valor muito distante da tensão de referência de máxima potência.Caso 

seja um valor muito pequeno a tensão de referência irá oscilar em torno da tensão de 

máxima potência. Nos dois casos ocorre uma diminuição da eficiência da técnica 

(SEGUEL, 2009). 

A figura 3.5 apresenta o fluxograma básico do método P&O. 
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Figura 3.5: Fluxograma do método Condutância Incremental. 

Fonte: CANESIN et. al, 2010. 

 

3.2.4 Outras Técnicas para Rastreamento do MPPT 

Além das técnicas descritas existem ainda outros métodos diferentes para rastrear o ponto 

de máxima potência dos painéis fotovoltaicos: 

 Métodos da Razão Cíclica; 

 Método Beta; 

 Oscilação do Sistema; 

 Correlação de Ripple; 
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3.3 Comparação das Técnicas MPPT 

Para definir qual técnica é mais eficiente é necessário que se faça alguns testes empíricos ou 

até mesmo por simulação das técnicas sob as mesmas condições, e analisar os resultados 

encontrados. 

Nas figuras 3.6 e 3.7 são apresentados os gráficos de potência versus tensão do painel 

fotovoltaico com as seguintes características: 

Potência Máxima 200 W 

Tensão no MPP 26,3 V 

Corrente no MPP 7,61 A 

Tensão de Circuito Aberto 32,9 V 

Corrente de Curto-Circuito 8,21 A 

Coeficiente de Temperatura de Isc 3,18x10
-3

 A/°C 

Tabela 1: Parâmetros do Painel analisado 

Fonte: CANESIN et. al, 2010 

 

Figura 3.6:  Potência variando com a Irradiância 

Fonte: CANESIN et. al, 2010 
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Figura 3.7: Potência variando com a temperatura 

Fonte: CANESIN et. al, 2010 

Nas figuras acima podemos observar como os fatores externos afetam no desempenho dos 

módulos na produção de energia elétrica. A figura 3.6 mostra como a irradiação está 

relacionada à potência gerada, quanto maior a irradiação, maior a potência. A figura 3.7 

mostra como a potência gerada está relacionada à temperatura, observa-se que quanto 

menor a temperatura, maior a potência. 

A partir de simulações realizadas por Canesin et. al. (2010), para as três técnicas descritas 

foram encontrados os seguintes resultados apresentados na figura 3.8, usando os parâmetros 

do conversor boost definidos na tabela 2. 

Utilizando a mesma variação para todas as técnicas CANESIN et. al (2010)chegou as 

seguintes conclusões apresentadas nas figura 3.8: 

Indutância 2,5 mH 

Capacitância 36 µF 

Freqüência do Conversor 10 kHz 

Resistência da Carga 50 Ω 

Tabela 2: Parâmetros do Conversor Boost Utilizado 
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Figura 3.8: Gráfico com o aproveitamento de energia das técnicas descritas, segundo 

(CANESIN et. al. 2010) 

Observa-se na figura 3.8 que as três técnicas analisadas atingiram ótimos resultados em 

relação ao aproveitamento de energia, isto é, apresentaram pouca perda de energia, as 

técnicas da Condutância Incremental e Perturba e Observa se mostraram um pouco mais 

eficientes do que a técnica da Tensão Constante, que também atingiu um resultado 

satisfatório. 

A partir das simulações realizadas por (SEGUEL, 2009), para as três técnicas descritas 

foram encontrados os seguintes resultados apresentados na figura 3.9. 

Utilizando uma irradiação de 1000 W/m² e temperatura de 58,79 °C chegou-se as seguintes 

conclusões: 
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Figura 3.9: Gráfico com o aproveitamento de energia das técnicas descritas, segundo 

(SEGUEL, 2009) 

Podemos observar na figura 3.9 que assim como nos resultados obtidos por Canesin et.al. 

(2010), as três técnicas analisadas obtiveram ótimos resultados em relação ao 

aproveitamento da energia, houve uma melhora no desempenho da técnica da Tensão 

Constante, e isso se deve aos parâmetros usados para a análise, no estudo anterior utilizou 

três variações de temperatura e irradiação. 

3.4 Análise dos Resultados 

Em ambos os casos, apesar da utilização de parâmetros diferentes, a técnica Tensão 

Constante mostrou uma menor eficiência. Já as técnicas Perturba e Observa e Condutância 

Incremental apresentaram desempenhos parecidos. 

A implementação da técnica P&O em software é muito simples, tendo apenas algumas 

adições, algumas comparações e uma multiplicação, podendo ser realizada até em 

microcontroladores de baixo custo. Já a técnica IncCond torna-se mais complexa pelo fato 

de incorporar no seu algoritmo divisões, as quais geralmente não são possíveis de resolver 

na maioria dos microcontroladores. Para a implementação da técnica Tensão Constante é 

necessária a inclusão de uma segunda chave eletrônica para a desconexão periódica dos 

painéis (SEGUEL, 2009). 
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4 CONCLUSÃO 

O objetivo principal do trabalho foi apresentar os principais componentes que fazem parte 

de um sistema fotovoltaico e fazer um breve estudo sobre algumas técnicas de rastreamento 

dos pontos de máxima potência de painéis fotovoltaicos, a fim de melhorar o desempenho 

dos módulos fotovoltaicos na geração de energia elétrica. 

Após uma breve análise das três técnicas apresentadas, observamos que nos dois estudos 

realizados, mesmo em condições diferente, as técnicas Perturba e Observa e Condutância 

Incremental, levam um pouco de vantagem relação à técnica da Tensão Constante. 

Há ainda outras técnicas para o rastreamento do ponto de máxima potência que foram 

citados no item 3.2.4, que não foram abordadas no presente trabalho. 

 É notável que a utilização das técnicas de rastreamento dos pontos de máxima potência dos 

painéis fotovoltaicos melhora o desempenho dos sistemas fazendo com que haja uma menor 

perda de energia e conseqüentemente um melhor aproveitamento desse recurso natural 

abundante que é a energia solar. 

4.1 Sugestões para trabalho futuros 

Para futuros trabalhos, sugere-se realizar um estudo sobre as outras técnicas citadas, além 

de implementá-las a fim de buscar resultados empíricos que avaliem qual técnica tem o 

melhor desempenho. Pode-se também buscar desenvolver uma técnica capaz de rastrear o 

ponto de máxima potência, ou seja, uma técnica MPPT.  
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