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RESUMO 

Este trabalho tem como foco incorporar controle inteligente, baseados em lógica fuzzy, e 

características do sistema hidráulico (motobomba mais instalação hidráulica) ao software de 

um Sistema de Controle de Potência (SCP), usado para fins de conversão de energia em 

sistemas fotovoltaicos de bombeamento de água. Controladores inteligentes baseados na lógica 

fuzzy tornam-se atraente em virtude de sua capacidade em lidar com sistemas não lineares e 

variantes com o tempo, além de dispensarem o conhecimento do modelo matemático do 

sistema. O SCP proposto tem propósito de atendimento domésticos, ou de irrigação de pequenas 

áreas, fazendo o uso de equipamento convencional (motobomba centrífuga trifásica). Dois 

controladores são usados para regular a saída do gerador fotovoltaico. Eles possibilitam o 

rastreio do ponto de máxima potência do gerador fotovoltaico e o controle da velocidade de 

rotação da motobomba de acordo com a disponibilidade de recuso solar existente, mantendo o 

índice de modulação em seu valor máximo, o que favorece a redução de componentes 

harmônicas. Para integração eficiente com o sistema hidráulico, um modelo matemático foi 

desenvolvido e incorporado ao software de controle. Esse modelo é útil também para auxiliar 

na implantação de aplicação fotovoltaica de bombeamento com eficiência energética e pode ser 

usado para prever a adequação de um determinado motor, uma configuração de bomba, bem 

como o volume bombeado para um determinado perfil de recurso solar. 

 

Palavras-chave: Sistemas Fotovoltaicos de Bombeamento; Controladores Fuzzy; 

Bombeamento de água; Seleção do ponto de operação; Método de dimensionamento da bomba; 

Ponto de serviço operacional solar. 
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ABSTRACT 

This work focuses on incorporating intelligent control, based on fuzzy logic and hydraulic 

system characteristics (motor pump plus hydraulic installation), into the software of a Power 

Control System (SCP) used for energy conversion purposes in photovoltaic pumping systems 

of water. The proposed SCP is intended for domestic service or small areas' irrigation using 

conventional equipment (three-phase centrifugal motor pump). Intelligent controllers based on 

fuzzy logic become attractive because of their ability to deal with nonlinear and time-varying 

systems, in addition to dispensing with the knowledge of the mathematical model of the system. 

Two controllers are used to regulate the output of the PV generator. They make it possible to 

track the maximum power point of the photovoltaic generator and control the motor pump's 

rotation speed according to existing solar resources' availability, keeping the modulation index 

at its maximum value, favouring the reduction of harmonic components. A mathematical model 

was developed and incorporated into the control software for efficient integration with the 

hydraulic system. This model is also valuable for implementing energy-efficient pumping 

photovoltaic application and can be used to predict the suitability of a given motor, a pump 

configuration, and the pumped volume for a given solar resource profile. 

 

Keywords: Photovoltaic pumping systems; Fuzzy controller; Water pumping; Duty point 

selection; Pump sizing method; Solar operating duty point. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização e Motivação 

A produção agrícola aumentou nas últimas décadas para atender à crescente demanda 

por alimentos, impulsionada tanto pelo crescimento populacional quanto pelas mudanças nas 

dietas (OECD, 2017). Água e energia são os principais motores da produção agrícola, enquanto 

o mundo enfrenta uma grave crise energética e hídrica (LI et al., 2017). Em vários locais do 

mundo, apesar da abundância de recursos hídricos, uma parte considerável de sua população 

carece de acesso confiável à água. 

No Brasil, apesar da riqueza hídrica existente, a falta deste recurso para uma parte 

considerável da população é um problema enraizado. Populações ribeirinhas da Amazônia, por 

exemplo, dedicam significativa parte de seu tempo ao transporte de água para consumo e uso 

doméstico. Embora muitas vezes cercadas por água, essas populações têm acesso limitado às 

fontes de energia necessárias para o bombeamento e tratamento de água (DOS SANTOS et al., 

2020). 

Por se tratar de regiões remotas em que a rede elétrica convencional tem baixa 

penetração e reduzida probabilidade de chegar, e onde os combustíveis fósseis são caros e de 

difícil acesso, alternativas tecnológicas como o sistema fotovoltaico de bombeamento de água 

também é reconhecido como uma solução sustentável e ecologicamente correta para fornecer 

água tanto para uso agrícola quanto doméstico (ALLOUHI et al., 2019; DOS SANTOS et al., 

2020; FEDRIZZI; RIBEIRO; ZILLES, 2009; MATHYAS, 2020). 

Segundo alguns autores, o sistema fotovoltaico de bombeamento (SFVB) é uma 

alternativa ideal para os sistemas de bombeamento de água atendidos por rede elétrica e diesel 

e tem sido um campo de pesquisa promissor nos últimos cinquenta anos (BENGHANEM; 

DAFFALLAH; ALMOHAMMEDI, 2018; CHANDEL; NAIK; CHANDEL, 2017; LI et al., 

2017; MATHYAS, 2020). 

O esboço estrutural de um sistema fotovoltaico de bombeamento (SFVB) tem três 

componentes principais: gerador fotovoltaico (GFV), sistema de controle de potência (SCP) e 

sistema eletromecânico dinâmico composto por um motor e uma bomba (BENGHANEM; 

DAFFALLAH; ALMOHAMMEDI, 2018; LI et al., 2017). Componentes de armazenamento 

também podem ser usados neste sistema, como baterias para armazenamento de energia elétrica 

ou reservatório para armazenamento de água (LI et al., 2017). Porém, na maioria das aplicações 

as baterias raramente são utilizadas e o acoplamento direto entre o GFV e a motobomba torna 

o reservatório o único componente de armazenamento. 
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A relação não linear entre a vazão de água e a energia solar levou ao desenvolvimento 

de SCP específicos para aplicações em SFVB. Esses SCP são projetados para operar com uma 

motobomba específica ou um grupo limitado de motobombas, o que geralmente restringe o 

número de opções disponíveis para o projetista do sistema, dado o número restrito de 

fabricantes, especialmente em mercados regionais em países em desenvolvimento. Tais 

sistemas geralmente estão disponíveis na forma de conjunto autônomo de equipamentos (ou 

"kits") no mercado internacional, composto por componentes importados que são difíceis de 

substituir e manter localmente, tornando a substituição de peças defeituosas um processo caro 

e demorado. 

A utilização do Conversor de Frequência (CF’s) padrão de uso industrial (também 

denominado Driver de Velocidade Variável) como SCP em aplicações SFVB tem sido objeto 

de muitos estudos como alternativa para acionamento de motobomba centrífuga convencional 

sem a necessidade de armazenamento de energia elétrica (ALONSO ABELLA et al., 2003; 

BRITO; ZILLES, 2006; CHANDEL; NAIK; CHANDEL, 2017; DOS SANTOS et al., 2020; 

FERNÁNDEZ-RAMOS; NARVARTE-FERNÁNDEZ; POZA-SAURA, 2010; MARANHÃO 

et al., 2015, 2016; VALER et al., 2016). Este sistema também é reconhecido como um sistema 

fotovoltaico de bombeamento diretamente acoplado (CHANDEL; NAIK; CHANDEL, 2017), 

necessitando, portanto, de um reservatório de água de tamanho adequado para atender à 

demanda quando a radiação solar é insuficiente. 

Em Chandel, Naik e Chandel (2017), são apresentados os resultados de desempenho de 

longo prazo de um SFVB de acoplamento direto, operando ao longo de 28 anos. Os resultados 

são importantes para atestar a confiabilidade dessa configuração. O artigo apresentado em 

Abella, Lorenzo e Chenlo (2003) foi um dos primeiros a apresentar o uso de CF padrão aplicado 

ao bombeamento FV, descrevendo as várias vantagens de sua aplicação em comparação com 

conversores de bombeamento FV de propósito especial. Em Brito e Zilles (2006) é apresentado 

um procedimento sistematizado para ajustar um CF controlado por PID (Proporcional, Integral 

e Derivativo) usado para alimentar uma bomba d'água padrão com fonte fotovoltaica. Em 

Maranhão et al. (2016), é utilizada uma configuração diretamente acoplada, em uma 

configuração como a apresentada em Brito e Zilles (2006), mas uzando a lógica fuzzy para o 

controle do conversor. Uma revisão dos drivers de velocidade variável em aplicações de 

bombeamento fotovoltaico para irrigação no Brasil é apresentada em Valer et al. (2016). 

A configuração do acoplamento direto utilizando CF padrão de uso geral tem se 

mostrado uma alternativa viável em relação aos equipamentos projetados especificamente para 

SFVB (ALONSO ABELLA et al., 2003; BRITO; ZILLES, 2006; CHANDEL; NAIK; 
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CHANDEL, 2017; FERNÁNDEZ-RAMOS; NARVARTE-FERNÁNDEZ; POZA-SAURA, 

2010; VALER et al., 2016). Essa configuração adota equipamentos presentes em um mercado 

bem consolidado, com alto grau de confiabilidade e ampla gama de fabricantes e potências, 

como é o caso tanto de CF’s industriais quanto de conjuntos motobomba. Além disso, ambos 

são mais acessíveis no mercado local de países em desenvolvimento, o que simplifica a 

substituição e manutenção do SFVB (VALER et al., 2016) - exceto para sistemas de escala 

relativamente grande, onde tais equipamentos são geralmente importados. Um mercado bem 

consolidado, um alto grau de confiabilidade, fácil aquisição nos mercados locais de países em 

desenvolvimento, ampla gama de fabricantes e classificações de potência são algumas das 

vantagens importantes do uso de CF’s, conforme destacado por Abella, Lorenzo e Chenlo 

(2003) e Brito e Zilles (2006). 

Contudo, em aplicações práticas, têm-se registrado alguns problemas relacionados à 

adaptação dos CF’s aos requisitos operacionais do SFVB (FERNÁNDEZ-RAMOS; 

NARVARTE-FERNÁNDEZ; POZA-SAURA, 2010). Um dos problemas é a dificuldade de 

implementação do rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT - Maximum Power Point 

Tracker). Em tal aplicação, o GFV alimenta diretamente o barramento c.c. do CF e o 

controlador PID interno do CF opera em malha fechada, sendo a tensão FV a variável a ser 

controlada. Ao variar a velocidade da bomba de acordo com a potência fotovoltaica disponível, 

o PID deve manter o SFVB operando o mais próximo possível da tensão de máxima potência 

do GFV, com boa regulação, a fim de otimizar o desempenho do sistema e minimizar perdas 

de eficiência e interrupções no bombeamento, causadas por variações repentinas na irradiância. 

As interrupções na operação do sistema são causadas por variações bruscas no recurso 

solar e ocorrem devido à incapacidade do controlador em manter a tensão do barramento do CF 

em um nível adequado, o que faz o dispositivo bloquear devido a um erro de subtensão (tensão 

menor que a permitida) em seu barramento (MARANHÃO et al., 2016). A parada repentina 

produz sobretensão no barramento do CF, além de picos de pressão na tubulação (golpe de 

aríete) causados pela mudança abrupta no fluxo de bombeamento (NARVARTE et al., 2018). 

Para contornar essa situação, em Narvarte et al. (2018) foi implementado, no controle do CF, 

um algoritmo que habilita ou desabilita o controlador PID de acordo com a ausência ou presença 

de nuvens. 

A compatibilidade de tensão entre o GFV e o CF limita o número de módulos FV em 

série para manter a tensão FV entre a máxima e mínima permitida para a entrada do CF 

(ALONSO ABELLA et al., 2003; NARVARTE et al., 2019). Essa limitação pode gerar perdas 

em termos de produção FV e água bombeada (NARVARTE et al., 2019). O SFVB acoplado 
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ao CF possui uma estrutura simples, porém o custo de implantação para pequenos sistemas é 

alto (VALER et al., 2016), devido à necessidade de um número significativo de módulos 

fotovoltaicos conectados em série, visto que a tensão de operação adequada deve atender à faixa 

de tensão do CF e à dinâmica de controle empregada. Assim, a redução do número de módulos 

em série pode ajudar a reduzir os custos de SBFV com CF em aplicações domésticas ou para 

irrigação de pequenas culturas, como as aplicações apresentadas em Chilundo, Neves e 

Mahanjane (2019) e Ferreira Filho et al. (2018). 

Em sistemas fotovoltaicos, tanto os módulos fotovoltaicos quanto os conversores 

chaveados apresentam características não lineares e variantes no tempo, o que resulta em um 

difícil problema de controle (BENGHANEM; DAFFALLAH; ALMOHAMMEDI, 2018; 

XIAO et al., 2007). O PID é um controlador automático que tem seu desempenho 

comprometido ao trabalhar com sistemas que possuem essas características, não apresentando 

respostas satisfatórias para condições operacionais diferentes das condições sintonizadas. Nesse 

cenário, a utilização de controladores inteligentes baseados em lógica fuzzy torna-se atrativa 

devido à sua capacidade de lidar com sistemas não lineares e variantes no tempo, além de 

dispensar o conhecimento do modelo matemático do sistema. Embora agregue mais um 

elemento na configuração do SFVB, um controlador externo permite a utilização de CF’s que 

não possuem controlador PID embarcado (MARANHÃO et al., 2016). Além do mais, outros 

recursos podem ser adicionados ao firmware de controle para melhorar o desempenho do 

sistema. 

Em Fernández-Ramos, Narvarte-Fernández e Poza-Saura (2010), um Controlador 

Lógico Programável (CLP) foi adicionado a um SFVB que usa um CF industrial. O CLP 

permite a implementação de diversos algoritmos de controle, como o monitoramento do MPPT 

e outras melhorias. As paradas repentinas devido às quedas na irradiância foram superadas e o 

desempenho geral do sistema foi melhorado. No entanto, o CLP não é uma ferramenta que pode 

ser facilmente embutida no CF e requer pessoal mais especializado para manuseá-lo. 

Em Maranhão et al. (2016) e Maranhão et al. (2015), são propostos controladores fuzzy, 

externos ao CF, operando em malha aberta e cuja ação de controle é baseada na obtenção do 

comportamento dinâmico da irradiância. Para suportar a funcionalidade MPPT, duas diferentes 

metodologias de sensoriamento foram propostas: usando um LDR (Light Dependent Resistor) 

(MARANHÃO et al., 2015) e um módulo fotovoltaico de referência de baixa potência 

(MARANHÃO et al., 2016). O valor de referência (set point) nessas estratégias é variável e 

dependente da irradiância. Uma das desvantagens observadas é a utilização de mais um 

componente externo ao sistema (sensor de irradiância), aumentando a probabilidade de falha e 
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dificultando sua implementação na estrutura existente dos CF’s padrão.  

Um controlador fuzzy externo comandando o CF também foi proposto em dos Santos et 

al. (2020), porém a operação ocorre em malha fechada tendo a tensão de barramento do CF 

como variável controlada. Com o objetivo de diminuir a quantidade de módulos em série que 

compõem o GFV, o ponto de operação foi estabelecido em 207 V c.c., valor muito próximo da 

tensão mínima permitida para o barramento do CF. A desvantagem é que com esta tensão de 

barramento, o valor de saída máximo que o CF é capaz de sintetizar fica em torno de 161 V c.a., 

valor insuficiente para alimentar a motobomba com sua tensão nominal, prejudicando o torque 

e, portanto, a quantidade de água bombeada nas frequências próximas a 60 Hz. Para sintetizar 

a tensão nominal de alimentação da motobomba, a tensão de barramento do CF (Tensão de 

entrada) deve estar em torno de 350 V c.c., o que leva a uma quantidade maior de módulos em 

série ou o uso de um estágio elevador de tensão c.c. antes do CF (conversor c.c.-c.c. Boost). O 

controle proposto é de fácil implementação na estrutura existente do CF (basicamente 

programação) e consiste na utilização de set points fixos (podendo evoluir para MPPT no 

futuro), que quando bem ajustados de acordo com a configuração do GFV e de características 

locais, apresentam resultados bastante satisfatórios, quando comparados aos sistemas com 

MPPT. Em Chandel, Naik e Chandel (2017) as perdas ocasionadas por esta prática são 

inferiores a 4 % em relação a um sistema com MPPT. 

Outro tema importante associado à configuração com CF’s diz respeito ao processo de 

dimensionamento mais complexo, dada a maior variedade de soluções comerciais possíveis. A 

variabilidade da irradiância, o comportamento não linear das eficiências e do fluxo com a 

irradiância, a sensibilidade do desempenho do sistema com a altura manométrica e o tamanho 

do GFV para suprir uma determinada demanda de água são os principais parâmetros que afetam 

significativamente o projeto e a otimização do SFVB. De acordo com Odeh, Yohanis e Norton 

(2006), um projetista não garantirá um dimensionamento preciso e otimizado considerando 

apenas as características padrão dos fabricantes. No entanto, conforme apresentado nesta 

pesquisa, uma metodologia detalhada leva ao dimensionamento correto, diminuindo o erro 

percentual dos resultados. Em Benghanem, Daffallah e Almohammedi (2018), por exemplo, é 

apresentado um modelo matemático simples para ser usado no dimensionamento de sistemas, 

considerada uma dada altura manométrica e recurso solar, para calcular com boa exatidão a 

vazão da água bombeada por uma solução comercial integrada. 

Diferentemente dos CF’s industriais, que são direcionados para uma série de aplicações 

das mais variadas na indústria e por isso incorporam uma quantidade significativa de recursos, 

um sistema de controle de potência (SCP), concebido especificamente para um sistema 



32 

fotovoltaico de bombeamento, pode incorporar uma quantidade menor de recursos, o que não 

significa que esses recursos sejam simples. 

Em um SFVB o sistema de controle de potência (SCP) faz o acoplamento entre o GFV 

e o sistema hidráulico (motobomba e instalação hidráulica), o que demanda recursos 

especializados incorporados a um processamento eletrônico eficiente para lidar com o sistema 

hidráulico e o GFV de forma a otimizar a operação do SFVB. 

Com base no exposto percebe-se que existem várias razões que justificam o 

desenvolvimento desta pesquisa e que levam aos seguintes questionamentos: Tendo em vista a 

existência dos SCPs já existentes (CF’s e drivers específicos para a aplicação de bombeamento 

FV), existe margem para o desenvolvimento de novos SCP para acionamento de motores de 

indução trifásicos acoplados a bombas centrífugas? É possível operar com uma quantidade 

reduzida de módulos fotovoltaicos, que incorpore recursos importantes para os sistemas 

fotovoltaicos de bombeamento que não estão presentes em equipamentos comerciais? É 

possível utilizar a mesma tecnologia para outros tipos de sistemas fotovoltaicos que fazem uso 

de motores de indução trifásicos? A eficiência da integração do SFVB com o sistema hidráulico 

pode ser melhorada? 

Com base nos questionamentos do parágrafo anterior, formulou-se a seguinte hipótese: 

É possível o desenvolvimento de novas tecnologias de SCP incorporando-se novas 

funcionalidades que levem em consideração a integração eficiente do SFVB com o sistema 

hidráulico. 

1.2 Objetivos e Metodologia 

Dentro do contexto apresentado, este trabalho tem como objetivo estudar e desenvolver 

os diversos algoritmos de controle a serem embarcados em um SCP destinado ao bombeamento 

de água para propósitos domésticos ou irrigação de pequenas áreas, que faça uso de 

equipamento comercial (motobomba centrífuga trifásica), que possibilite trabalhar com uma 

quantidade de módulos fotovoltaicos menor que os CF’s industriais, que incorpore recursos 

importantes para os sistemas fotovoltaicos de bombeamento que não estão presentes em 

equipamentos industriais e que a mesma tecnologia possa ser adaptada para outros tipos de 

sistemas fotovoltaicos que fazem uso de motores de indução trifásicos. 

A pesquisa propõe também uma nova metodologia que pode auxiliar substancialmente 

no dimensionamento de SFVB, considerando as particularidades dos recursos locais, e que pode 

ser usada para qualquer configuração de SFVB de acoplamento direto. Um modelo matemático 

representativo dessa metodologia foi desenvolvido e incorporado ao software de controle. 
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A metodologia utilizada para realizar o trabalho é composta de: 

• Revisão bibliográfica consistindo de pesquisa a publicações pertinentes como livros, base 

de dados científicas, jornais e revistas especializadas e em sites da internet; 

• Análise teórica consistindo de análise do princípio de operação das partes 

constituintes - GFV, conversores eletrônicos e sistema hidráulico; 

• Avaliação da operação dos conversores em condições específicas usando simulação 

computacional; 

• Realização do circuito físico do conversor envolvendo o cálculo dos componentes e escolha 

da tecnologia existente no mercado; 

• Ensaios do SCP em bancada de teste; 

1.3 Estrutura do trabalho 

Este trabalho é composto por quatro capítulos, além deste capítulo introdutório. No 

capítulo 2 são analisadas a organização e o funcionamento do SFVB, constituído pelo GFV, 

pelo SCP (usado para fins de conversão de energia), motobomba e instalação hidráulica. No 

capítulo 3 a abordagem teórica desenvolvida, focada na modelagem do SFVB, ajuda na seleção 

do conjunto motobomba e na determinação do ponto de operação que fornece a máxima 

eficiência para o SFVB, gerando uma nova metodologia que pode auxiliar substancialmente no 

seu dimensionamento. No capítulo 4 os dois conversores eletrônicos que compõem o SCP e os 

sistemas de controle associados a eles são apresentados juntamente com as avaliações de 

operação em condições específicas usando simulação computacional na plataforma 

MATLAB/SIMULINK®. No capítulo 5 são apresentadas as ferramentas utilizadas para a 

realização física do SCP e os testes operacionais, bem como as discussões em cima dos 

resultados dos testes. O trabalho é finalizado com as conclusões, onde são relatadas as 

contribuições da pesquisa e propostas para trabalhos futuros.  
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2 BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO 

2.1 Introdução 

Este capítulo analisa a organização e o funcionamento do SFVB, que é constituídos pelo 

GFV, pelo SCP (usado para fins de conversão de energia), motobomba e instalação hidráulica. 

No presente capítulo o funcionamento do SFVB de acoplamento direto é explicado brevemente. 

2.2 Sistemas fotovoltaicos de bombeamento 

Os sistemas fotovoltaicos de bombeamento de água geralmente não utilizam baterias 

para o armazenamento de energia, exceção feita nos casos em que a motobomba é uma carga a 

mais de um sistema convencional com baterias. Como regra geral, a água bombeada é 

armazenada em reservatórios para posterior utilização. Estes reservatórios são dimensionados 

para determinado número de dias de autonomia (da mesma forma que um banco de baterias) 

(PINHO; GALDINO, 2014). 

O tipo de SCP usado nesses sistemas depende do tipo de motobomba usada. 

Motobombas c.c. ou c.a. podem ser usadas em SFVB, sendo que as c.c. podem também ser 

conectadas diretamente ao GFV. 

Em todos os sistemas fotovoltaicos, para maximizar a produção de energia e 

proporcionar maior rendimento do sistema e por conseguinte maior volume de água bombeada, 

uma estratégia de rastreamento de máxima potência deve ser implementada. Os principais 

fatores que influenciam no volume de água bombeada são: 

• O nível de irradiância, que é uma medida da energia disponível do sol; 

• A área do GFV; 

• A eficiência de conversão do GFV; 

• A temperatura ambiente; 

• As características do sistema hidráulico (motobomba + instalação); 

• O desempenho do SCP. 

2.3 Recursos desejáveis para o SCP 

No SFVB, o SCP é usado para fins de conversão de energia, fazendo o acoplamento do 

GFV ao sistema hidráulico (motobomba + instalação hidráulica). Portanto, espera-se que esse 

componente lide com as características desses dois componentes de forma a otimizar o processo 

de bombeamento. 

Com relação ao GFV, o SCP deve garantir que a máxima energia seja constantemente 

extraída do gerador. Isso é feito por intermédio do recurso de rastreamento do ponto de máxima 
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potência, que é responsável por garantir que o gerador solar opere no seu ponto ótimo (de 

máximo rendimento). As mudanças aleatórias (temperatura e irradiância), ao longo do dia, nas 

condições de operação do gerador, tornam necessária a estratégia de MPPT em todos os 

sistemas fotovoltaicos, para maximizar a produção de energia. 

No que diz respeito ao sistema hidráulico, incorporando suas características ao software 

de controle do SCP, é possível, por exemplo, determinar se há ou não fluxo de água na 

tubulação, desligando (parando) a motobomba em períodos de baixa irradiância, quando 

efetivamente não há fluxo, evitando geração de calor excessivo com desgastes de suas partes 

mecânicas, prolongando sua vida útil. Uma outra possibilidade é a sinalização e/ou a parada da 

motobomba em caso de rompimento da tubulação. 

O perfil de torque para bombas centrífugas é proporcional ao quadrado da velocidade 

de rotação, sendo que a potência varia com o cubo dessa velocidade. Por causa destas 

características, um controle quadrático tensão/frequência é mais adequado para este tipo de 

carga. 

2.4 Estrutura do SCP 

Os conversores eletrônicos podem ser construídos de diversas maneiras possíveis. Uma 

busca nas bases de dados revela que é difícil organizar, estudar, entender, construir e comparar 

todas as estruturas e topologias de conversores eletrônicos de potência que já foram propostas 

para sistemas fotovoltaicos e outras fontes alternativas de energia (VILLALVA, 2010). 

De acordo com estatísticas incompletas, os conversores c.c.-c.c. existentes têm mais de 

800 topologias. Luo e Ye (2016) os classificam sistematicamente em seis gerações. 

Para um conversor c.c.-c.a. alimentar um motor de indução trifásico cuja tensão rms 

nominal entre fases é 220 V, sua tensão contínua de barramento deve estar em torno de 350 V. 

Portanto, se esta tensão estiver disponível, um único estágio de conversão pode ser empregado, 

como mostrado na Figura 2.1 

Figura 2.1 - Diagrama de bombeamento fotovoltaico com conversor de um estágio. 

 
Fonte: Adaptado de Villalva (2010). 

Os sistemas com dois estágios permitem que a faixa da tensão de entrada do sistema 

fotovoltaico de bombeamento seja mais flexível. O primeiro estágio tem a responsabilidade de 

alimentar o barramento, enquanto o segundo estágio converte a tensão contínua do barramento 
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em tensão alternada, adequada para alimentar o motor de indução trifásico. A tensão de 

barramento depende da tensão de alimentação nominal do motor, enquanto a faixa de variação 

da tensão de entrada do sistema (fornecida pelo GFV) depende apenas do ganho de tensão do 

primeiro estágio. A Figura 2.2 ilustra um sistema com conversor de dois estágios. 

Figura 2.2 - Diagrama de bombeamento fotovoltaico com conversor de dois estágios. 

 
Fonte: Adaptado de Villalva (2010). 

A faixa de tensão de alimentação do conversor determina o número de módulos 

conectados em série que compõem o GFV, enquanto que a demanda de potência desejada 

determina o número de conjuntos idênticos conectados em paralelo (Figura 2.3). 

Figura 2.3 - Diagrama de bombeamento fotovoltaico alimentado por um conjunto de módulos. 

 
Fonte: Adaptado de Villalva (2010). 

2.5 CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DE MÓDULOS E GERADORES 

FOTOVOLTAICOS 

Compreender o comportamento do GFV é importante para a concepção e entendimento 

da base de regras do MPPT e controlador fuzzy, como também para a escolha da variável que 

será controlada. Para este propósito, é suficiente conhecer as características elétricas do GFV 

sob vários níveis de irradiância e em várias temperaturas, dispensando o estudo detalhado do 

fenômeno físico da conversão fotovoltaica. 

2.5.1 Célula, Módulo e Gerador Fotovoltaico 

A unidade básica que compõe os módulos fotovoltaicos é a célula fotovoltaica, 

responsável pela conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Agrupam-se várias 

células (formando um módulo) para que se obtenham tensões e correntes úteis na prática. O 

arranjo das células nos módulos pode ser feito conectando-as em série e/ou em paralelo. Ao 
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conectar as células em paralelo, somam-se as correntes, ao conectar as células em série, 

somam-se as tensões. Para garantir maiores níveis de potência, corrente e/ou tensão, os módulos 

podem ser associados em série e/ou paralelo, dependendo dos valores desejados. Uma 

associação de módulos dá origem a um GFV ou arranjo fotovoltaico (Figura 2.4). 

Figura 2.4 - Célula, módulo e gerador fotovoltaico. 

 
Fonte: Adaptado de Rebollar e Rodrigues (2011). 

Na Figura 2.5 mostra-se um dentre os vários modelos encontrados na literatura para o 

circuito equivalente de uma célula fotovoltaica. Essa representação pode ser utilizada para 

modelar e simular células, módulos ou geradores fotovoltaicos. 

Este circuito requer que cinco parâmetros sejam conhecidos: a corrente de iluminação 

ou fotogerada, 𝐼𝐿; a corrente de saturação reversa do diodo, 𝐼0; a resistência em série, 𝑅𝑆; a 

resistência em paralelo (ou shunt), 𝑅𝑠ℎ; e o parâmetro aqui chamado de fator de idealidade 

modificado (𝑎), o qual está relacionado com as constantes físicas e o parâmetro 𝑛 (fator de 

idealidade do diodo). Esse parâmetro pode ser calculado pela relação 𝑎 = 𝑛𝑘𝑇𝑁𝑆/𝑞, onde o 

único parâmetro desconhecido é o fator de idealidade 𝑛 (igual a 1 para um diodo ideal e, 

tipicamente, entre 1 e 2 para diodos reais), k é a constante de Boltzmann (1,381 × 10-23 J/K), T 

é a temperatura da célula em kelvin, Ns é o número de células em série, e q é a carga do elétron 

(1,602 × 10-19 Coulomb) (DUFFIE; BECKMAN, 2013). 

Figura 2.5 - Modelo com um diodo de um dispositivo fotovoltaico. 

 
Fonte: Adaptado de Duffie e Beckman (2013). 
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Na condição de temperatura e irradiância fixas, a característica de corrente e tensão 

(𝐼-𝑉) desse modelo é dada pela Equação (2.1): 

 𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑠ℎ = 𝐼𝐿 − 𝐼0 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑉 + 𝐼𝑅𝑆
𝑎

) − 1] −
𝑉 + 𝐼𝑅𝑆
𝑅𝑠ℎ

 
(2.1) 

 

e a potência pela Equação (2.2). 

 𝑃 = 𝐼𝑉 
(2.2) 

A corrente fotogerada é diretamente proporcional ao nível de irradiância 𝐺 (em W/m2 ) 

e varia linearmente com a temperatura, de acordo com a Equação (2.3) (DRIESSE; 

HARRISON; JAIN, 2007; DUFFIE; BECKMAN, 2013): 

 𝐼𝐿 = (𝐼𝐿,𝑛 + 𝐾𝐼∆𝑇)
𝐺

𝐺𝑛
 

(2.3) 

onde 𝐼𝐿,𝑛 é a corrente fotogerada nas condições padrão de ensaio (𝑇𝑛 = 25 𝑜𝐶 e  

𝐺𝑛 = 1.000 𝑊/𝑚2), ∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇𝑛 (𝑇 𝑒 𝑇𝑛 são, respectivamente, a temperatura de operação e 

a temperatura nominal de ensaio), 𝐺 é a irradiância na superfície do dispositivo, 𝐺𝑛 é a 

irradiância nominal de ensaio e 𝐾𝐼 é a constante que relaciona a variação da corrente em função 

da temperatura (coeficiente de temperatura da corrente). 

A corrente de saturação reversa do diodo (𝐼0) é dependente da temperatura de acordo 

com a Equação (2.4) (VILLALVA, 2010). 

 
𝐼0 = 𝐼0,𝑛 (

𝑇𝑛
𝑇
)
3

𝑒𝑥𝑝 [
𝑞𝐸𝑔

𝑛𝑘
(
1

𝑇𝑛
−
1

𝑇
)] 

(2.4) 

onde 𝐸𝑔 é a energia de banda proibida do semicondutor (𝐸𝑔 = 1,12 𝑒𝑉 no silício policristalino 

a 25 𝑜𝐶) (DE SOTO; KLEIN; BECKMAN, 2006; DUFFIE; BECKMAN, 2013) e 𝐼0,𝑛 é a 

corrente de saturação reversa nominal dada pela Equação (2.5): 

 𝐼0,𝑛 =
𝐼𝑠𝑐,𝑛

𝑒𝑥𝑝 (
𝑉𝑜𝑐,𝑛
𝑎𝑛

) − 1
  (2.5) 

Os fabricantes de módulos fotovoltaicos não fornecem os parâmetros da Equação (2.1), 

da curva I – V característica. As folhas de dados dos módulos trazem normalmente as seguintes 

informações nas condições nominais de ensaio: 

• Tensão de circuito aberto - 𝑉OC 

• Corrente de curto-circuito - 𝐼𝑆𝐶  
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• Tensão de máxima potência - 𝑉𝑀𝑃 

• Corrente de máxima potência - 𝐼𝑀𝑃 

• Coeficiente de temperatura de 𝑉O𝐶 - 𝛽 𝑜𝑢 𝐾𝑉 

• Coeficiente de temperatura de 𝐼𝑆𝐶  - 𝛼 𝑜𝑢 𝐾𝐼 

• Máxima potência de pico - 𝑃𝑀𝑃 

Para fins de exemplo, a Tabela 2.1 lista os parâmetros extraídos da folha de dados do 

módulo fotovoltaico KB260-6BCA/6BPA (fabricante Kyocera). 

Tabela 2.1 - Características nominais extraídas da folha de dados do fabricante. 

Parâmetro Valor 

𝐼𝑀𝑃 8,39 A 

𝑉𝑀𝑃 31,0 V 

𝑃𝑀𝑃 260 W 

𝐼𝑆𝐶  9,09 A 

𝑉𝑂𝐶 38,3 V 

𝐾𝑉 -0,36 %/oC 

𝐾𝐼 0,06 %/oC 

𝑁𝑆 60 

Fonte: Autoria própria. 

Há procedimentos em Duffie, Beckman (2013) para encontrar os cinco parâmetros da 

equação característica utilizando as informações constantes na folha de dados dos módulos. 

2.5.2 Curvas características I-V e P-V 

Na Figura 2.6 apresenta-se a curva I – V típica de um módulo fotovoltaico, onde três 

pontos de interesse estão destacados: curto-circuito (0, ISC), máxima potência (VMP, IMP) e 

circuito aberto (VOC, 0). O gráfico representativo da curva I – V pode ser dividido em duas 

regiões principais de operação. À esquerda do ponto de máxima potência (PMP) o dispositivo 

comporta-se predominantemente como fonte de corrente, enquanto à direita seu comportamento 

é mais parecido com o de uma fonte de tensão (VILLALVA, 2010). 

O valor máximo de potência (PMP) é obtido pelo produto entre os valores de corrente e 

tensão de máxima potência (IMP e VMP), quando o retângulo, em cinza, da Figura 2.6 apresenta 

área máxima. 
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Figura 2.6 - Curva I – V  característica de um dispositivo fotovoltaico e seus pontos mais usuais. 

 
Fonte: Adaptado de Pinho e Galdino (2014) 

Utilizando-se as Equações (2.1) e (2.2), o ponto de máxima potência pode ser calculado 

pela solução da Equação (2.6): 

 𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 0 

(2.6) 

Métodos iterativos são necessários para a resolução da Equação (2.6), o que acaba 

tornando os cálculos um pouco mais trabalhosos. Como alternativa ao uso da Equação (2.6), 

apresenta-se a Equação (2.7), que, apesar de não determinar o ponto de máxima potência em si, 

ou seja, os valores de 𝑉𝑀𝑃 𝑒 𝐼𝑀𝑃 permite calcular, com boa relação entre praticidade e 

confiabilidade, o valor da potência máxima em uma determinada condição de operação, 

temperatura ambiente (𝑇𝑎) e irradiância no plano do GFV (𝐺). 

  𝑃𝑀𝑃 = 𝑃𝑀𝑃,𝑛
𝐺

𝐺𝑛
[1 + 𝛾𝑀𝑃(𝑇𝑐 − 𝑇𝑛)] 

(2.7) 

onde os valores de 𝑃𝑀𝑃,𝑛, 𝐺𝑛𝑒  𝑇𝑛 estão associados às condições padrão de teste, 𝛾𝑀𝑃 é o 

coeficiente de temperatura do ponto de máxima potência e 𝑇𝑐 é a temperatura equivalente de 

operação das células.  

O coeficiente 𝛾𝑀𝑃 (em  %0𝐶−1) assume valores no intervalo [-0,5, -04] para módulos 

de silício mono e policristalino e [-0,2, -0,1] para módulos de silício amorfo (CAAMAÑO 

MARTÍN, 1998; JÚNIOR; MACÊDO; PINHO, 2014). 
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No que diz respeito à determinação da temperatura equivalente de operação das células 

(𝑇𝐶), a Equação (2.8), representa uma boa relação de compromisso entre facilidade de cálculo 

e exatidão (CAAMAÑO MARTÍN, 1998). 

 
𝑇𝐶 = 𝑇𝑎 + 𝐺 (

𝑁𝑂𝐶𝑇(0𝐶) − 20

800
) 

(2.8) 

onde 𝑇𝑎é a temperatura ambiente do local em que GFV está operando. 

2.5.3 Influência da temperatura e da irradiância 

Dentre os fatores que influenciam as características da curva I – V de uma célula 

fotovoltaica, a irradiância e a temperatura são os mais importantes. Para uma mesma 

temperatura da célula, uma redução no nível da irradiância até certos limites reduz a corrente 

gerada sem causar variações consideráveis na tensão. Por outro lado, considerando-se um 

mesmo nível de irradiância, aumentos nos valores de temperatura da célula reduz a tensão em 

proporções muito mais significativas que aumentam a corrente, deslocando assim o ponto de 

máxima potência para a esquerda. A Figura 2.7 ilustra o comportamento das curvas I – V com 

a variação desses dois parâmetros. 

Figura 2.7  -  Curvas I-V: (a) para temperatura constante (25 oC) e diversos níveis de irradiância; (b) para 

irradiância constante (1.000 W/m2) e diversas condições de temperatura. 

 
 (a) (b) 

Fonte: Adaptado de Villalva (2010). 

A Figura 2.8 mostra o comportamento das curvas potência versus tensão, P-V, com a 

variação dos parâmetros anteriormente citados. 
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Figura 2.8  -  Curvas P-V: (a) para temperatura constante (25 oC) e diversos níveis de irradiância; (b) para 

irradiância constante (1.000 W/m2) e diversas condições de temperatura. 

 
 (a) (b) 

Fonte: Adaptado de Villalva (2010). 

Para a máxima produção de energia em qualquer condição, idealmente os geradores 

fotovoltaicos deveriam sempre operar no ponto de máxima potência. Então, várias técnicas 

chamadas de rastreamento do ponto de máxima potência foram desenvolvidas ao longo dos 

anos para rastrear o ponto ótimo com a máxima potência produzida e melhorar o desempenho 

do sistema fotovoltaico. 

2.5.4 Máxima Transferência de Potência 

A produção de energia de um painel fotovoltaico não é constante devido à dependência 

de muitos parâmetros, principalmente irradiância e temperatura da célula as quais mudam o 

tempo todo e influenciam tensão e corrente nos terminais do painel. Esses parâmetros podem 

facilmente aumentar ou diminuir a produção de energia. 

Então diferentes métodos e estratégias de controle para proporcionar a máxima 

transferência de potência do GFV para a carga foram desenvolvidas e estão relatadas na 

literatura. Dois destes métodos, que são relevantes para as investigações realizadas neste 

trabalho, são brevemente discutidos a seguir: o rastreador PMP e o método de controle de tensão 

fixa. 

2.5.4.1 Controle de Tensão Fixa 

O controle de tensão fixa é um método de rastreamento confiável e de fácil 

implementação para os sistemas fotovoltaicos. Essa estratégia é uma aproximação do MPPT 

real e é normalmente realizada forçando o gerador a operar em uma tensão fixa, correspondendo 

a um valor próximo ao ponto de máxima potência. As perdas de energia podem ocorrer quando 
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o valor de tensão da potência máxima se desvia muito do valor predefinido devido à 

dependência da tensão fotovoltaica com a temperatura e irradiância. Neste caso, o valor de 

referência deve ser corrigido por meio de um valor que compense a influência da temperatura 

e irradiância nos diferentes períodos do ano (DUZAT, 2000). 

2.5.4.2 Rastreamento do PMP 

Esse método é baseado em um algoritmo de busca o ponto de potência máxima (PMP) 

e não se baseia em valores de referência predefinidos. O algoritmo busca continuamente o PMP 

em intervalos de tempo determinados e compara as potências do ponto atual e anterior. Se um 

aumento da potência fotovoltaica é detectado, então a direção de busca no próximo passo é 

mantida, caso contrário a busca seguirá na direção oposta.  

Basicamente, a busca do PMP envolve a detecção da corrente e da tensão de saída e a 

multiplicação desses parâmetros para calcular a potência de saída do gerador. A velocidade de 

busca depende do passo do algoritmo. Passos maiores proporcionam maior velocidade do 

algoritmo em encontrar o PMP, porém provocam oscilações maiores em torno do ponto de 

máxima potência. Com passos menores, tem-se oscilações menores em torno do referido ponto, 

porém um tempo maior para o rastreio é necessário. 

Como exemplo de técnicas clássicas, os métodos Perturba e Observa (P&O) e 

condutância incremental são os mais populares, controle fuzzy e controle utilizando redes 

neurais artificiais são técnicas ditas inteligentes. 

Comparando as técnicas convencionais com as inteligentes, as primeiras são conhecidas 

por seus algoritmos mais simples, porém as segundas são mais eficientes e as oscilações são 

menores no ponto de máxima potência. No Capítulo 4 é mostrado como um conversor c.c.-c.c. 

pode ser usado para rastrear o ponto de máxima potência de um módulo fotovoltaico. 

2.6 CONTROLE FUZZY 

2.6.1 Controlador Fuzzy Baseado em Regras 

Um diagrama de blocos de um controlador fuzzy é mostrado na Figura 2.9. Sua 

composição consiste de quatro elementos (PASSINO; YURKOVICH, 1998): 

1. A Interface de Fuzzificação, que converte os sinais de entrada do controlador em 

informações que o mecanismo de inferência pode facilmente manipular para ativar e aplicar 

regras; 

2. Base de Regras, que corresponde a um conjunto de regras que são expressas por 

declarações condicionais do tipo 𝑆𝐸 …𝐸𝑁𝑇Ã𝑂. Uma base de regras deve ser criada a partir 
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do conhecimento do sistema (pela experiência de um especialista na operação ou por 

intermédio de leis físicas); 

3. Um mecanismo de inferência (também chamado de "máquina de inferência" ou módulo de 

"inferência fuzzy"), que emula a tomada de decisão de um especialista sobre a melhor forma 

de controlar o Processo (Planta); 

4. Interface de defuzzificação, que converte as conclusões do mecanismo de inferência em 

entradas reais para o processo. 

Figura 2.9 - Arquitetura de um controlador fuzzy. 

 
Fonte: Passino, Yurkovich e Reinfrank (1998). 

2.6.2 Projeto de Controladores Fuzzy 

O projeto de sistemas de controle fuzzy é composto essencialmente de três etapas 

(PASSINO; YURKOVICH, 1998): 

1. Escolher as entradas e saídas do controlador fuzzy; 

2. Escolher o pré-processamento que é necessário para as entradas do controlador e, 

possivelmente, de pós-processamento que é necessário para as saídas; 

3. Concepção de cada um dos quatro componentes do controlador fuzzy mostrados na 

Figura 2.9. 

Existem opções padrão para as interfaces de fuzzificação e defuzzificação, o que facilita 

significativamente a etapa de projeto. Além disso, na maioria das vezes, o projetista estabelece 

um mecanismo de inferência e pode usá-lo em processos diversos. Assim, a parte principal do 

controlador fuzzy que se deve focar é a base de regras (PASSINO; YURKOVICH, 1998). 

A base de regras é construída de modo que ela represente o comportamento de como 

um operador especialista na área reage a distúrbios no processo como se ele estivesse operando 

manualmente. O especialista pode ser entrevistado para ajudar a formular o conjunto de regras 

fuzzy e pode articular associações de entrada/saída linguísticas (SIMÕES; SHAW, 2007). Em 

outras situações não há nenhum especialista humano, e o engenheiro de controle irá 

simplesmente estudar a dinâmica da planta (por exemplo, usando leis físicas, modelagem e 
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simulação) e conceber um conjunto de regras de controle que seja coerente para controlar o 

processo (PASSINO; YURKOVICH, 1998). 

Se um operador humano for capaz de articular sua estratégia de ação como um conjunto 

de regras da forma 𝑆𝐸 …𝐸𝑁𝑇Ã𝑂, um algoritmo passível de ser implementado em computador 

pode ser desenvolvido. O resultado é um sistema de inferência baseado em regras, no qual a 

Teoria de Conjuntos fuzzy e a Lógica fuzzy fornecem o ferramental matemático para se lidar 

com as tais regras linguísticas (TANSCHEIT, 2004). 

No Apêndice A, apresenta-se (sucintamente) conceitos fundamentais de Conjuntos fuzzy 

e de Lógica fuzzy, que servem de base para implementação do MPPT e controlador Fuzzy. 

Alguns exemplos são utilizados na tentativa de ajudar no entendimento de todo arcabouço 

teórico utilizado para o desenvolvimento aqui proposto.  

2.6.3 Vantagens e Desvantagens 

Dentre as principais vantagens e desvantagens do sistema fuzzy encontrados na literatura 

podem-se destacar (SANCHEZ, 2009): 

2.6.3.1  Vantagens 

• A capacidade de controlar sistemas com muitas variáveis de saída utilizando um só 

controlador fuzzy, com um bom desempenho; 

• A facilidade de uso de expressões utilizadas na linguagem natural na elaboração das 

proposições linguísticas; 

• A habilidade de controlar processos com característica não-linear e de alta ordem, na qual 

a determinação do modelo matemático e o controle clássico do sistema são muito 

complexos; 

• A facilidade de implementação de técnicas de controle baseadas na experiência de um 

especialista e em aspectos intuitivos, utilizando proposições linguísticas (regras) e entradas 

imprecisas;  

• Simplicidade e velocidade do algoritmo; 

• Possibilidade de implementação em sistemas digitais de baixo custo. 

2.6.3.2 Desvantagens 

• A dificuldade de análise de aspectos de estabilidade e robustez; 

• A influência da grande quantidade de parâmetros na configuração geralmente feita pelo 

usuário, algumas das quais são: número de funções de pertinência de cada variável, número 

de regras, seleção dos métodos de implicação e agregação, método de defuzzificação, assim 
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como os parâmetros de cada função de pertinência; 

• Geralmente a precisão do sistema fuzzy é limitada pela experiência do especialista na 

configuração dos parâmetros, a qual é determinada pelo conhecimento do processo pelo 

especialista; 

• Dificuldade maior em sintonizar e ajustar o controlador ao problema específico. 
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3 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E A BOMBA CENTRÍFUGA 

3.1 Curva características da instalação hidráulica ou curva do sistema hidráulico 

Em um sistema hidráulico, a altura manométrica que a bomba centrífuga deve superar 

é composta pela contribuição da altura estática (𝐻𝐸) mais a contribuição do rebaixamento do 

nível de água mais as perdas (ACAKPOVI; XAVIER; AWUAH-BAFFOUR, 2012). A 

Figura 3.1 ilustra os vários tipos de alturas manométricas em uma aplicação de bombeamento 

típica. Neste estudo, o rebaixamento do nívl de água é considerado constante, como nos 

trabalhos de Muhsen et al. (2016), Muhsen, Khatib e Haider (2017), Muhsen, Khatib e 

Abdulabbas (2018) e Allouhi et al. (2019). A referida soma é representada por ℎ𝑒.mais as perdas 

por fricção (perda de carga) do sistema hidráulico (tubulação, cotovelos, válvulas, etc.), a qual 

é proporcional ao quadrado da vazão. Dessa forma, a curva H-Q do sistema pode ser 

representada como (AHONEN et al., 2012; BETKA; MOUSSI, 2004; NESBITT, 2006; 

PUMPS AND PIPING SYSTEMS, 2006; WEISMANTEL, 1984): 

 
𝐻 = ℎ𝑒 + 𝑘𝑄

2 
(3.1) 

 

Figura 3.1 - Instalação hidráulica típica. 

  
Fonte: Autoria própria. 

A perda de carga geralmente não é uma parte significativa da altura manométrica total. 

Um padrão é considerar 2 a 5 % de perda por atrito para um sistema bem projetado (FOSTER; 
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GHASSEMI; COTA, 2009). Em sistemas fotovoltaicos de bombeamento de água, o diâmetro 

da tubulação deve ser maior do que seria usado em sistemas convencionais, para manter a perda 

por atrito a mais baixa possível (GHONEIM, 2006). Nos sistemas com as características citadas, 

o termo ℎ𝑒, na Equação (3.1), predomina em relação ao termo 𝑘𝑄2, fazendo com que a forma 

da curva do sistema torne-se bastante plana (Figura 3.2), permitindo que a equação do sistema 

possa ser aproximada pela Equação (3.2). 

 𝐻 ≅ ℎ𝑒 (3.2) 

Figura 3.2 - Sistema com baixa perda de carga. 

 
Fonte: Autoria própria. 

3.2 Bomba centrífuga 

O comportamento das bombas centrífugas é caracterizado pelas curvas 

Altura Manométrica-Vazão (curva 𝐻-𝑄) e Eficiência-Vazão (curva 𝜂-𝑄) fornecidas pelos 

fabricantes para a velocidade nominal. Contudo, em sistemas fotovoltaicos de bombeamento a 

bomba centrífuga trabalha em diferentes velocidades, de acordo com a energia solar disponível. 

Sua operação em velocidade variável obedece ao princípio da semelhança que relaciona a 

potência mecânica de entrada da bomba (𝑃𝐵), a vazão (𝑄), a altura manométrica (𝐻) e a 

velocidade  (𝑁) (ALONSO ABELLA et al., 2003). 

Considerando uma bomba com velocidade de rotação 𝑁1, em um ponto de operação 

(𝐻1,𝑄1), alterando-se a velocidade dessa bomba para 𝑁2, o novo ponto de operação, com 

eficiência igual ao anterior será (𝐻2,𝑄2), tal que: 

 𝑄1
𝑄2

=
𝑁1
𝑁2

 
(3.3) 
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 𝐻1
𝐻2

= (
𝑁1
𝑁2
)
2

 
(3.4) 

 𝑃𝐵1
𝑃𝐵2

= (
𝑁1
𝑁2
)
3

 
(3.5) 

Para exemplificar, na Figura 3.3 mostram-se as curvas da motobomba Schneider 

SUB 15 - 0,5 cv para a velocidade nominal (frequência de 60 Hz). O ponto 𝐻-𝑄 de trabalho 

ideal, corresponde à altura manométrica 𝐻 igual a 35 mca e vazão 𝑄 igual a 3 m3/h. Neste ponto, 

a eficiência é máxima com valor em torno de 54 %. 

Figura 3.3  -  Curvas Altura manométrica-Vazão e Eficiência-Vazão para a motobomba Schneider 

SUB 15 -0,5 cv. 

 
Fonte: Adaptado de Franklin Electric Indústria de Motobombas (2020). 

As grandezas altura manométrica (𝐻) e eficiência (𝜂)  podem ser expressas como 

funções do fluxo (𝑄), isto é, 𝐻 = 𝐻(𝑄) e 𝜂 = 𝜂(𝑄) e podem ser escritas de acordo com a 

Equação (3.6) (ANTON; ALDEA, 2014; CARLSON, 2000) e Equação (3.7) (ULANICKI; 

KAHLER; COULBECK, 2008; WALSKI et al., 2003). 

 
𝐻(𝑄) = 𝑎1𝑄

2 + 𝑏1𝑄 + 𝑐1 
(3.6) 

 𝜂(𝑄) = 𝑎2𝑄
3 + 𝑏2𝑄

2 + 𝑐2𝑄 + 𝑑2 
(3.7) 
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A partir dos dados do fabricante, é possível determinar os coeficientes 𝑎1, 𝑏1, 𝑐1 e 

𝑎2, 𝑏2, 𝑐2 𝑒 𝑑2 por métodos de interpolação. Os coeficientes obtidos para a motobomba 

Schneider SUB 15 - 0,5 cv são apresentados nas Equações (3.8) e (3.9). Nessas equações, 𝐻 

está em metros de coluna de água (𝑚𝑐𝑎), 𝑄 em metros cúbicos por hora (𝑚3 ℎ⁄ ) e a eficiência 

𝜂 em percentual (%). 

 
𝐻(𝑄) = −1,404𝑄2 − 0,909𝑄 + 50,914 

(3.8) 

 
𝜂(𝑄) = −0,461𝑄3 − 2,678𝑄2 + 29,433𝑄 + 2,25 

(3.9) 

As Equações (3.3) e (3.4) podem ser manipuladas dando origem as Equações (3.10) e 

(3.11) respectivamente, onde 𝑓𝑁 é a frequência nominal e 𝑓 é uma frequência particular de 

operação. 

 𝑄 = (
𝑓𝑁
𝑓
)𝑄𝑓 

(3.10) 

 
𝐻 = (

𝑓𝑁
𝑓
)
2

𝐻𝑓 
(3.11) 

Substituindo os valores de 𝑄 e 𝐻 dados pelas Equações (3.10) e (3.11) na Equação 

𝐻 = 𝐻(𝑄) tem-se a Equação (3.12). 

 (
𝑓𝑁
𝑓
)
2

𝐻𝑓 = 𝐻 ((
𝑓𝑁
𝑓
)𝑄𝑓) 

(3.12) 

O lado direito da Equação (3.12) pode ser calculado substituindo o valor de 𝑄, dado pela 

Equação (3.10), na Equação (3.6). 

 
𝐻((

𝑓𝑁
𝑓
)𝑄𝑓) = 𝑎1 ((

𝑓𝑁
𝑓
)𝑄𝑓)

2

+ 𝑏1 ((
𝑓𝑁
𝑓
)𝑄𝑓) + 𝑐1 

(3.13) 

Substituindo o valor de 𝐻((
𝑓𝑁

𝑓
)𝑄𝑓), dado pela Equação (3.13), na Equação (3.12) e 

extraindo o valor de 𝐻𝑓, tem-se: 

 
𝐻𝑓 = 𝑎1𝑄𝑓

2 + 𝑏1 (
𝑓

𝑓𝑁
)𝑄𝑓 + 𝑐1 (

𝑓

𝑓𝑁
)
2

 
(3.14) 

A equação para a eficiência é obtida de maneira similar. 
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𝜂(𝑄𝑓) = 𝑎2 (

𝑓𝑁
𝑓
)
3

𝑄𝑓
3 + 𝑏2 (

𝑓𝑁
𝑓
)
2

𝑄𝑓
2 + 𝑐2 (

𝑓𝑁
𝑓
)𝑄𝑓 + 𝑑2 

(3.15) 

As Equações (3.14) e (3.15) podem ser generalizadas para qualquer combinação de 𝑄 e 

𝑓 - Equações (3.16) e (3.17). 

 
𝐻(𝑄, 𝑓) = 𝑎1𝑄

2 + 𝑏1 (
𝑓

𝑓𝑁
)𝑄 + 𝑐1 (

𝑓

𝑓𝑁
)
2

 
(3.16) 

 
𝜂(𝑄, 𝑓) = 𝑎2 (

𝑓𝑁
𝑓
)
3

𝑄3 + 𝑏2 (
𝑓𝑁
𝑓
)
2

𝑄2 + 𝑐2 (
𝑓𝑁
𝑓
)𝑄 + 𝑑2 

(3.17) 

Para a referida motobomba Schneider SUB 15 -0,5 cv (𝑓𝑁 = 60 𝐻𝑧) as equações para a 

altura manométrica e eficiência para qualquer frequência são: 

 
𝐻(𝑄, 𝑓) = −1,404𝑄2 − 0,909 (

𝑓

60
)𝑄 + 50,914 (

𝑓

60
)
2

 
(3.18) 

 
𝜂(𝑄, 𝑓) = −0,461 (

60

𝑓
)
3

𝑄3 − 2,678 (
60

𝑓
)
2

𝑄2 + 29,433 (
60

𝑓
)𝑄 + 2,25 

(3.19) 

A Figura 3.4 mostra as curvas traçadas utilizando as Equações (3.18) e (3.19) para as 

frequências de 60 Hz e 50 Hz. Nota-se que a curva de eficiência se desloca para a esquerda com 

a diminuição da frequência enquanto que a curva da altura manométrica se desloca para baixo. 

O ponto de máxima eficiência (PME), em 60 Hz, ocorre para 𝐻 = 35 𝑚𝑐𝑎 𝑒 𝑄 = 3,1 𝑚3/ℎ e 

para 50 Hz em torno de 𝐻 = 25 𝑚𝑐𝑎 𝑒 𝑄 = 2,5 𝑚3/ℎ. 

Figura 3.4  -  Curvas H-Q e de eficiência da bomba Schneider SUB 15 -0,5 cv, para as frequências de 50 Hz 

e 60 Hz. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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3.2.1 A bomba centrífuga em sistemas fotovoltaicos 

Em um sistema convencional de bombeamento, a bomba centrífuga é alimentada pela 

rede de energia elétrica ou por geradores a diesel, trabalha em frequência constante (50 ou 

60 Hz) e no mesmo ponto de operação, proporcionando um fluxo de água constante. A 

interseção da curva 𝐻-𝑄 do sistema com a curva 𝐻-𝑄 da bomba define o ponto de operação. 

Essas curvas retratam os comportamentos do sistema (tubulação e acessórios) e da bomba em 

termos da altura manométrica (𝐻) em função da vazão (𝑄). Toda bomba é projetada e construída 

para operar em sua máxima eficiência em um ponto conhecido como BEP (Best Efficient Point). 

Portanto, a determinação do ponto de operação de uma bomba e a confirmação se este encontra-

se próximo ao BEP é de grande importância para a melhoria da eficiência do sistema. No BEP 

a conversão de energia de velocidade do motor elétrico em energia de pressão por parte da 

bomba é ótima, entretanto variações na frequência de acionamento do motor da bomba 

provocam mudanças nas curvas da bomba e, consequentemente, alteração no BEP. 

Em um SFVB, a bomba centrífuga convencional trabalha em diferentes velocidades e 

vazões de água, de acordo com a altura manométrica e a potência fornecida pelo GFV. Portanto, 

a escolha do ponto de operação que corresponde à eficiência máxima deve contemplar toda a 

faixa de operação do SFVB. Yadav et al. (2019) identificam as deficiências no método de 

projeto convencional com base no conceito do BEP que é aplicável para bombas de frequência 

e tensão fixas. Assim, uma abordagem detalhada ainda é necessária para dimensionar e otimizar 

um SFVB, de forma que contemple todas as particularidades que a aplicação requer. 

Os efeitos da altura manométrica em relação ao ponto de operação no desempenho do 

SFVB foram objeto de vários estudos (BENGHANEM et al., 2014; BENGHANEM; 

DAFFALLAH; ALMOHAMMEDI, 2018; BOUTELHIG et al., 2012; MOKEDDEM et al., 

2011; YADAV et al., 2019). Investigações experimentais aprofundadas da eficiência energética 

de um SFVB com base na radiação solar, temperatura da célula e altura manométrica têm sido 

usadas para melhorar o processo de dimensionamento (ALLOUHI et al., 2019; BELGACEM, 

2012; BENGHANEM et al., 2014; BENGHANEM; DAFFALLAH; ALMOHAMMEDI, 2018; 

BOUTELHIG et al., 2012; MOKEDDEM et al., 2011; YADAV et al., 2019). 

No entanto, as diferentes metodologias de dimensionamento de SFVB propostas em 

trabalhos anteriores contam com testes experimentais que são demorados, caros e, muitas vezes, 

têm sua aplicação limitada a sistemas e condições semelhantes aos testados. Em Mokeddem et 

al. (2011) um sistema fotovoltaico de bombeamento de água com acoplamento direto foi 

investigado sob duas configurações de altura manométrica. O sistema é composto por um GFV 
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de 1,5 kWp, motor c.c. e uma bomba centrífuga. Foi observado que é necessária uma potência 

mínima de 288 W para superar a altura manométrica de 11 m e 56 W para 0,6 m. A eficiência 

da motobomba não chegou a 30 % para a altura manométrica de 0,6 m e apenas excedeu o valor 

de 12 % a 11 m de altura manométrica. 

Em Benghanem et al. (2014), quatro diferentes alturas manométricas de bombeamento 

foram testadas (50 m, 60 m, 70 m e 80 m). Os testes foram realizados em um poço localizado 

em uma fazenda em Medinah na Arábia Saudita. A melhor eficiência do sistema foi obtida para 

a altura manométrica de 80 m, que é a altura recomendada pelo fabricante para bomba 

submersível utilizada (bomba SQF.5-2, do fabricante Grundfos). Verificou-se que no período 

da manhã ou próximo do horário noturno (períodos com irradiância menores) o sistema com 

menor altura manométrica apresentou melhor eficiência, enquanto para períodos por volta do 

meio dia (períodos com irradiância maiores), o sistema com maior altura manométrica 

apresentou melhor eficiência. 

Em Belgacem (2012), quatro bombas submersíveis do mesmo modelo foram avaliadas 

em quatro locais diferentes na área de Kairouan. Uma série de simulações experimentais foi 

realizada com variações da altura manométrica de 60 a 85 m. O SFVB começa a bombear 

quando a frequência de saída do inversor e a tensão atingem 35 Hz e cerca de 60% da tensão 

nominal em velocidade assíncrona, respectivamente. Isso indica que encontrar a altura 

manométrica ideal para um SFVB não é uma tarefa fácil. Odeh, Yohanis e Norton (2006) 

também relataram a dificuldade de encontrar a altura manométrica ideal para um SFVB. 

Simulações e análises foram realizadas para compreender a influência da incompatibilidade das 

características da bomba e as características do sistema hidráulico no desempenho do SFVB. É 

relatado que a combinação das características do sistema de poço de água e da taxa de fluxo da 

altura manométrica da bomba são parâmetros de projeto significativos, que afetam a taxa de 

desempenho. A taxa de desempenho (isto é, a razão entre a eficiência do sistema em uma 

determinada altura sobre a eficiência em condições ideais) diminui conforme o nível de pressão 

se afasta do ideal. 

Um estudo que dispensa a realização de experimentos para predizer o desempenho de 

um sistema de bombeamento fotovoltaico é apresentado em Salilih, Birhane e Arshi (2020). Os 

autores analisam o desempenho de um sistema c.c. a partir das especificações do painel 

fotovoltaico e das curvas de desempenho da bomba. A equação de desempenho, relacionada à 

taxa de fluxo da bomba com a altura manométrica e entrada de energia para a bomba, é 

modelada a partir da curva de desempenho do fabricante com a técnica de ajuste de curva. Os 

autores avaliaram o desempenho do sistema de bombeamento para diferentes alturas (50 m, 60 
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m e 70 m). O trabalho utiliza o sistema de bombeamento fotovoltaico tipo SQFlex que 

compreende uma bomba centrífuga do tipo SQF 3A-10 N que é dedicada a aplicações com 

fonte de energia fotovoltaica. Nete caso, o fabricante fornece as curvas de fluxo de potência de 

entrada e de eficiência de potência de entrada para várias alturas manométricas. No entanto, 

esta informação raramente é fornecida para bombas convencionais (ou seja, não específicas 

para aplicações fotovoltaicas), tornando a metodologia proposta limitada a bombas 

especificamente dedicadas a aplicações fotovoltaicas. 

Um método numérico baseado no conceito de probabilidade de perda de fonte de 

alimentação (Loss of Power Supply Probability - LPSP) para dimensionar o sistema de 

bombeamento para uma dada confiabilidade a um custo mínimo é apresentado em Bouzidi 

(2013). Os resultados são baseados em um ano com dados horários de radiação solar e 

temperatura ambiente e mostram que o tamanho do tanque de armazenamento influencia a 

confiabilidade do sistema e precisa de atenção. Foi constatado que, para uma altura 

manométrica de 15 m, o número de módulos fotovoltaicos necessário para atender às mesmas 

necessidades da mesma confiabilidade (LPSP = 0,00) e para o mesmo fator de armazenamento 

(Ks = 0,25) é 31, enquanto para uma altura de 45 m é de 89 módulos. Muhsen, Khatib e 

Abdulabbas (2018) propõem um método de tomada de decisão multicritério para dimensionar 

SFVB. O sistema proposto apresentou um LPSP de 0,04% ao ano. 

O desafio do dimensionamento de SFVB sempre envolve inumeras variáveis. Yadav et 

al. (2019) apresentaram uma investigação da eficiência energética do sistema fotovoltaico de 

bombeamento com base na radiação solar, temperatura e alturas manométricas operacionais. O 

estudo também identifica as deficiências no método de projeto convencional com base no 

conceito de BEP. O estudo prova experimentalmente que o modelo baseado no conceito de 

SODH (Solar Operating Duty Head) aumenta o desempenho do sistema fotovoltaico de 

bombeamento (ganho de ~ 9%) e fornece consistentemente maiores eficiências em qualquer 

estação ou sob quaisquer condições meteorológicas. 

Como se pode observar, o desafio de dimensionar o SFVB envolve diversas variáveis, 

entre as quais se destacam: a radiação solar incidente no GFV, a temperatura da célula FV, a 

altura manométrica operacional, o descompasso das características da bomba e as 

características do sistema hidráulico. Para auxiliar no processo de dimensionamento e 

especificação de um SFVB, o princípio básico utilizado é que o ponto de operação (duty point) 

deve ser posicionado à direita do BEP (EUROPUMP AND HYDRAULIC INSTITUTE, 2005), 

conforme mostrado na Figura 3.5. 

O método proposto por Almeida et al. (2018) começa considerando as curvas 𝐻-𝑄 da 
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bomba com uma alta inclinação e o ponto de operação no “terço direito” da curva 𝐻-𝑄 para 

garantir uma ampla faixa de frequências operacionais. Essas regras consideram o fato de que, 

em aplicações de SFVB, a bomba centrífuga geralmente opera em frequências abaixo da 

frequência nominal (50 Hz ou 60 Hz). Ao operar em pontos cujas eficiências são menores na 

frequência nominal e maiores em frequências inferiores à nominal, consegue-se incrementar a 

eficiência média diária do SFVB. Operação semelhante é encontrada em um sistema de 

refrigeração solar de compressão de vapor diretamente acoplado, onde a fonte de energia FV é 

diretamente acoplada a um compressor c.c. de velocidade variável e o desempenho também é 

afetado pela velocidade de operação variável (SALILIH; BIRHANE, 2019; SALILIH; 

BIRHANE; ABU-HAMDEH, 2020). Portanto, a eficiência média diária do SFVB pode 

aumentar selecionando um ponto de serviço que faz o sistema operar com eficiências mais 

baixas na frequência nominal, mas com eficiências mais altas em frequências abaixo da 

frequência nominal. 

Figura 3.5 - Curva H-Q e pontos característicos. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Dados os conceitos e estudos experimentais apresentados acima, esta tese apresenta um 

método para determinar o ponto operacional que fornece eficiência máxima para um 

determinado SFVB composto de uma bomba centrífuga convencional acionada por um SCP, 

que pode ser um CF comercial de uso geral ou um driver especialmente projetado para 

aplicação fotovoltaica. Esse ponto operacional é referido neste texto como SBEP (Solar Best 

Efficiency Point). Dada a irradiância e o perfil de temperatura da célula FV como entradas, as 

equações analíticas são usadas para avaliar toda a faixa operacional da bomba centrífuga. Nesta 

nova abordagem, para maximizar a eficiência do SFVB, o ponto de operação na Figura 3.5 deve 

ser o mais próximo possível do SBEP. 

Embora o sistema, quase a totalidade do tempo, vá operar em velocidades inferiores a 
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nominal, portanto, em pontos diferentes do ponto selecionado, a eficiência geral do sistema 

(que é de interesse) será máxima. Equações dinâmicas não são consideradas, uma vez que se 

supõe que o sistema funcione em regime estacionário, tornando as equações analíticas 

apresentadas suficientes. 

O método proposto permite avaliar não só o desempenho do sistema, mas também o 

volume bombeado diariamente, considerando as especificações dos equipamentos e as 

condições de um determinado local. 

3.3 Modelagem e configuração do SFVB 

A Figura 3.6 mostra a configuração do SFVB simulado, incluindo algumas 

terminologias que fazem referência às grandezas potência e eficiência que são usadas no 

modelamento do sistema. Composto de um GFV, um SCP, um motor de indução c.a. e uma 

bomba centrífuga, este sistema representa a grande maioria das aplicações fotovoltaicas de 

bombeamento de água de acoplamento direto. 

Figura 3.6 - Configuração típica de um SFVB de acoplamento direto. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Neste trabalho, assume-se que a potência entregue pelo GFV ao SPC (𝑃𝐹𝑉 em Watt) é 

igual à potência FV máxima disponível (𝑃𝑀𝑃 em Watt) para uma dada condição de irradiância 

e temperatura. O modelo do gerador FV utilizado é o mesmo descrito em Marion (MARION, 

2008) representado pela Equação (3.20). 

 𝑃𝐹𝑉 = 𝑃𝑀𝑃 = 𝑃𝑀𝑃,𝑛
𝐺

𝐺𝑛
[1 + 𝛾𝑀𝑃(𝑇𝑐 − 𝑇𝑛)] (3.20) 

onde 𝑃𝑀𝑃,𝑛 é a potência nominal do gerador fotovoltaico, geralmente encontrada em Wp nos 

catálogos dos fabricantes; G é a irradiância incidente no plano do GFV (W/m2 ); Tc é a 

temperatura equivalente de operação das células (valor calculado a partir da temperatura 

ambiente ou medido experimentalmente, dado em °C); 𝛾𝑀𝑃 é o coeficiente de temperatura para 

potência, o qual representa a taxa de variação da potência em relação à temperatura (dado em 

%/°C). As variáveis indicadas com o subíndice “n” são informações obtidas a partir das 

condições padrão de ensaio - STC (1.000 W/m2, 25°C e AM de 1,5). 
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Observar que para a Equação (3.20) ser verdadeira, assume-se que o SCP incorpora um 

algoritmo de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT) que garante que o GFV 

sempre operará em sua potência máxima para uma determinada condição operacional e outras 

condições não ideais são desconsideradas, como sujeira e sombreamento. 

A relação entre a potência de saída hidráulica total e a potência de entrada fotovoltaica 

total define o rendimento do conjunto SCP + Motobomba (𝜂𝑠). Estas grandezas são variantes 

no tempo de acordo com o perfil de irradiância. Assim, a Equação (3.21) é usada para calcular 

a eficiência do conjunto (SCP + Motobomba). 

 𝜂𝑠 =
𝜌𝑔∑ 𝐻𝑗𝑄𝑗

𝑛
𝑗=1

∑ 𝑃𝐹𝑉𝑗
𝑛
𝑗=1

 (3.21) 

onde 𝑛 é o número de amostras coletadas em um determinado intervalo de tempo e 𝑃𝐹𝑉 é a 

potência fotovoltaica, que neste trabalho é igual a 𝑃𝑀𝑃 calculada pela Equação (3.20), e 𝜌 𝑒 𝑔 

são, respectivamente, a densidade da água e a aceleração devida à gravidade. 

A eficiência da bomba (𝜂𝐵) é definida como a razão entre a potência 

hidráulica (𝑃𝐻 = 𝜌𝑔𝐻𝑄) e a potência mecânica (𝑃𝐵) de entrada da bomba, tal como na Equação 

(3.22) (ALONSO ABELLA et al., 2003). 

 𝜂𝐵 =
𝜌𝑔𝐻𝑄

𝑃𝐵
 (3.22) 

A potência elétrica absorvida pelo motor da bomba pode ser obtida a partir da eficiência 

do motor (𝜂𝑀) e da potência mecânica de entrada da bomba, Equação (3.23) (ALONSO 

ABELLA et al., 2003). 

 𝑃𝑀 =
𝑃𝐵
𝜂𝑀

 (3.23) 

A Equação (3.24) relaciona a potência absorvida pela bomba com a potência 

fotovoltaica. 

 𝑃𝐵 = 𝜂𝑆𝐶𝑃𝜂𝑀𝑃𝐹𝑉 (3.24) 

A eficiência do SCP (𝜂𝑆𝐶𝑃) pode ser modelada em função de seu carregamento, em que 

valores mais elevados são normalmente encontrados quando o SCP opera acima de 20% de sua 

potência nominal. A partir da curva de eficiência de um determinado SCP, a 𝜂𝑆𝐶𝑃 pode ser 

calculada usando modelos de regressão linear. No entanto, em um SFVB, a bomba opera apenas 

após um certo limite de potência de entrada proveniente do GFV, que normalmente está acima 

de 20% da potência nominal do SCP. Sendo assim, a 𝜂𝑆𝐶𝑃 pode ser considerada constante ao 
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longo de um período de operação do SFVB. Portanto, neste trabalho, a eficiência do SCP é 

considerada constante e igual a 95% (ALONSO ABELLA et al., 2003; BURT et al., 2008; 

LÓPEZ-LUQUE; RECA; MARTÍNEZ, 2015), assim: 

 𝑃𝐵 = 0,95𝜂𝑀𝑃𝐹𝑉 (3.25) 

A eficiência do motor pode ser modelada de acordo com a Equação (3.26) (MUÑOZ et 

al., 2015; UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID / PVCROPS; MASLOWATEN, 

2017).  

 𝜂𝑀 =
𝑝

𝑝 + 𝑘0 + 𝑘1𝑝 + 𝑘2𝑝2
 (3.26) 

onde 𝑝 é a relação entre a potência mecânica de saída (𝑃𝐵) e a potência mecânica de saída 

nominal (𝑃𝑁𝑂𝑀), dada pela Equação (3.27). Os parâmetros 𝑘0, 𝑘1 𝑒 𝑘2 podem ser calculados 

por métodos de interpolação a partir da curva de eficiência do motor, a qual pode ser fornecida 

pelos fabricantes (MUÑOZ et al., 2015), ou disponível na literatura (ANDRADE; PONTES, 

2009; BURT et al., 2008; KOSTIC; KOSTIĆ MM.; KOSTIC, 2010; U.S. DEPARTMENT OF 

ENERGY, 1997), como mostrado na Figura 3.7. 

 𝑝 =
𝑃𝐵
𝑃𝑁𝑂𝑀

 (3.27) 

Figura 3.7 - Curvas de eficiência para diversas classes de motores. 

 
Fonte: Burt et al. (2008) 

Em velocidade de rotação constante, a eficiência do motor é função de sua carga. Na 

maioria dos motores elétricos, os melhores valores de eficiência são alcançados entre 50% e 

100% de sua carga nominal (ANDRADE; PONTES, 2009; BURT et al., 2008; KOSTIC; 

KOSTIĆ MM.; KOSTIC, 2010; U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 1997). A Figura 3.7 

mostra que quanto maior for a potência nominal do motor, maior será a faixa de potência na 

qual ele operará com alta eficiência. 

Das equações (3.25) e (3.26) tem-se: 
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𝑝

𝑝 + 𝑘0 + 𝑘1𝑝 + 𝑘2𝑝2
=

𝑃𝐵
0,95𝑃𝐹𝑉

 

Utilizando a Equação (3.27) pode-se escrever: 

𝑃𝐵
𝑃𝑁𝑂𝑀

𝑝 + 𝑘0 + 𝑘1𝑝 + 𝑘2𝑝2
=

𝑃𝐵
0,95𝑃𝑃𝑉

 

Rearranjando, para resolver para 𝑝, obtém-se: 

 𝑘2𝑝
2 + (𝑘1 + 1)𝑝 + 𝑘0 −

0,95𝑃𝐹𝑉
𝑃𝑁𝑂𝑀

= 0 (3.28) 

Com o valor de 𝑝 obtido a partir da resolução da Equação (3.28), obtém-se o valor para 

a potência da bomba utilizando a Equação (3.27) (𝑃𝐵 = 𝑝𝑃𝑁𝑂𝑀). Esse valor é usado nas 

próximas etapas. 

Substituindo as equações (3.1) e (3.17) em (3.22) e a Equação (3.1) em (3.16) tem-se:  

𝜌𝑔(ℎ𝑒 + 𝑘𝑄
2)𝑄 = (𝑎2 (

𝑓𝑁
𝑓
)
3

𝑄3 + 𝑏2 (
𝑓𝑁
𝑓
)
2

𝑄2 + 𝑐2 (
𝑓𝑁
𝑓
)𝑄 + 𝑑2)𝑃𝐵 

ℎ𝑒 + 𝑘𝑄
2 = 𝑎1𝑄

2 + 𝑏1 (
𝑓

𝑓𝑁
)𝑄 + 𝑐1 (

𝑓

𝑓𝑁
)
2

 

Rearranjando, tem-se o seguinte sistema de equações não lineares para resolver 

(Equações (3.29) e (3.30)), cujas variáveis são a vazão 𝑄 e a frequência 𝑓: 

(𝑃𝐵𝑎2 (
𝑓𝑁
𝑓
)
3

− 𝜌𝑔𝑘)𝑄3 + 𝑃𝐵𝑏2 (
𝑓𝑁
𝑓
)
2

𝑄2 + (𝑃𝐵𝑐2 (
𝑓𝑁
𝑓
) − 𝜌𝑔ℎ𝑒)𝑄 + 𝑃𝐵𝑑2 = 0 (3.29) 

 (𝑎1 − 𝑘)𝑄
2 + 𝑏1 (

𝑓

𝑓𝑁
)𝑄 + 𝑐1 (

𝑓

𝑓𝑁
)
2

− ℎ𝑒 = 0 (3.30) 

Para sistemas hidráulicos com baixa perda de carga, que possam ser representados pela 

Equação (3.2) (𝐻 ≅ ℎ𝑒 , 𝑘 ≅ 0), o sistema de equações pode ser simplificado e tornam-se: 

 𝑃𝐵𝑎2 (
𝑓𝑁
𝑓
)
3

𝑄3 + 𝑃𝐵𝑏2 (
𝑓𝑁
𝑓
)
2

𝑄2 + (𝑃𝐵𝑐2 (
𝑓𝑁
𝑓
) − 𝜌𝑔ℎ𝑒)𝑄 + 𝑃𝐵𝑑2 = 0 (3.31) 

 𝑎1𝑄
2 + 𝑏1 (

𝑓

𝑓𝑁
)𝑄 + 𝑐1 (

𝑓

𝑓𝑁
)
2

− ℎ𝑒 = 0 (3.32) 

A Equação (3.28), juntamente com o sistema composto pelas Equações (3.31) e (3.32) 

são a base para o algoritmo apresentado a seguir, que calcula o ponto de operação ótimo para a 

bomba (SBEP). 

3.4 Método para o cálculo do SBEP 

O ponto de trabalho ideal de uma bomba centrífuga em um SFVB pode ser determinado 
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usando os dados de recursos solar para uma determinada localidade. O método se baseia na 

formulação do seguinte problema: Dado um determinado perfil médio de irradiância e 

temperatura de célula (ao longo do tempo) e um conjunto de altura manométrica 

𝐻 ∈ {ℎ𝑚𝑖𝑛, . . ℎ𝑖 , . . ℎ𝑚𝑎𝑥}, encontrar o i-ésimo ponto de trabalho ℎ𝑖, no qual a eficiência máxima 

do conjunto SCP+Motobomba é alcançada. 

De posse dos modelos das diversas partes que compõem o SFVB apresentados 

anteriormente e dos dados de radiação solar e temperatura da célula, pode se determinar o 

SBEP. A Figura 3.8 mostra a irradiância (medida por um sensor ISET, da fabricante IKS 

Photovoltaik, com uma incerteza de ± 4%) e a temperatura da parte posterior do módulo 

fotovoltaico1 (medida por um sensor PT1000 com uma incerteza de ± 0,45 ◦C) para um dia na 

cidade de Belém - PA em outubro de 2019. Os dados foram coletados a cada segundo e 

integrados a cada minuto. 

Figura 3.8 - Perfil de irradiância, temperatura da célula e potência teórica do gerador FV. 

  

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 3.8 também mostra o correspondente perfil da potência teórica do gerador FV, 

calculado a partir da Equação (3.20), de acordo com perfil de irradiância e temperatura 

apresentados. O gerador FV é composto por 17 módulos fotovoltaicos conectados em série, 

totalizando 935 Wp de potência nominal. O modelo do módulo FV utilizado foi o S55P, 36 

células, do fabricante Solares, cuja potência máxima nominal é de 55 Wp (Tabela 3.1). 

 

 

 

 

 
1 Essa temperatura foi assumida como sendo aproximadamente a temperatura da célula. 
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Tabela 3.1 - Especificações do fabricante para o módulo S55P. 

Características Valor 

Máxima potência de pico (Pmax) 55 W 

Tensão de máxima potência (Vmp) 18,20 V 

Corrente de máxima potência (Imp) 3,04 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 21,85 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 3,24 A 

Coeficiente de temperatura de potência -0,5 %/°C 

Coeficiente de temperatura de Voc -0,34 %/°C 

Coeficiente de temperatura de Isc +0,05 %/°C 

Temperatura nominal de operação da célula 47 +/-2 °C 

Fonte: Autoria própria. 

O objetivo principal do método é, a partir de um dado perfil de irradiância e temperatura 

de célula, indicar a altura manométrica para qual a eficiência é máxima. Para esse propósito, 

um procedimento que considera as características do gerador FV e do conjunto 

SCP+Motor+Bomba é aplicado, tal como apresentado no fluxograma da Figura 3.9. 
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Figura 3.9 - Fluxograma do método proposto para determinar o SBEP do SFVB. 

  
Fonte: Autoria própria. 
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1- Dado o perfil de irradiância e temperatura de célula FV, 𝐺 = {𝐺1, 𝐺2, . . , 𝐺𝑖,. . , 𝐺𝑛−1,

𝐺𝑛} e 𝑇𝑐 =  {𝑇𝑐1, 𝑇𝑐2, . . , 𝑇𝑐𝑖,. . , 𝑇𝑐𝑛−1, 𝑇𝑐𝑛} compostos de 𝑛 amostras, calcular, 

usando-se a Equação (3.20), o perfil de potência da geração fotovoltaica correspondente, 

𝑃𝐹𝑉 = {𝑃𝐹𝑉1, 𝑃𝐹𝑉2, . . , 𝑃𝐹𝑉𝑖,. . , 𝑃𝐹𝑉𝑛−1, 𝑃𝐹𝑉𝑛}. 

2- De posse do perfil de potência fotovoltaica, 𝑃𝐹𝑉 = {𝑃𝐹𝑉1, 𝑃𝐹𝑉2, . . , 𝑃𝐹𝑉𝑖,. . , 𝑃𝐹𝑉𝑛−1,

𝑃𝐹𝑉𝑛}, composto de 𝑛 amostras, calcular o perfil de potência no eixo da bomba 𝑃𝐵 =

 {𝑃𝐵1, 𝑃𝐵2, . . , 𝑃𝐵𝑖, . . ,  𝑃𝐵𝑛−1,  𝑃𝐵𝑛} correspondente, por meio das Equações (3.28) e 

(3.27) ( 𝑃𝐵 = 𝑝𝑃𝑁𝑂𝑀). 

3- Para cada altura manométrica 𝐻 = ℎ𝑒𝑗, pertencente ao conjunto 

𝐻 = {ℎ𝑒𝑚𝑖𝑛, . . , ℎ𝑒𝑗 , . . , ℎ𝑒𝑚𝑎𝑥} definido a critério do usuário, calcular o conjunto vazão 

𝑄𝑗 = {𝑄𝑗1, 𝑄𝑗2, … , 𝑄𝑗𝑖, … , 𝑄𝑗𝑛−1,  𝑄𝑗𝑛} por meio da resolução do sistema composto 

pelas Equações (3.31) e (3.32). Em seguida calcular a eficiência média do sistema (𝜂𝑠𝑗) 

por intermédio da Equação (3.33), que é uma simplificação da Equação (3.21), levando 

em consideração que a altura manométrica, para sistemas com baixa perda de carga, é 

independe de 𝑄 (𝐻 ≅ ℎ𝑒). 

 𝜂𝑠𝑗 =
𝜌𝑔ℎ𝑒𝑗 ∑ 𝑄𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝐹𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 (3.33) 

4- Obter a altura manométrica para a eficiência máxima. 

Quando há mudança de frequência, os pontos da curva 𝐻-𝑄 se movem ao longo de 

curvas quadráticas com desempenho constante (curvas de isoeficiência) em direção à origem 

das coordenadas. O método leva em consideração os limites da curva da bomba fornecida pelo 

fabricante. A Figura 3.10 mostra, para a bomba Schneider SUB 15 - 0,5 cv, as referidas curvas 

quadráticas seguidas pelos pontos extremos da curva. Valores calculados de 𝑄, que estão fora 

da região compreendida entre as curvas de isoeficiência (Iso 1 e Iso 2) são desconsiderados. 
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Figura 3.10 - Curvas H-Q para várias frequências e curvas de isoeficiência para os pontos extremos. 

  

Fonte: Autoria própria. 

A título de exemplo, a seguir são mostrados alguns resultados obtidos com o método 

para a obtenção do ponto de melhor eficiência solar (SBEP) e seu desempenho em relação ao 

ponto de melhor eficiência nominal (BEP). Para isso, foram considerados os perfis mostrados 

na Figura 3.8, a bomba centrífuga Schneider SUB 15 - 0,5 cv, representada pelas 

Equações (3.18) (curva 𝐻-𝑄) e (3.19) (curva de eficiência) e o gerador FV de 935 Wp 

mencionado anteriormente. Para este exemplo, utilizou-se o formato da curva de eficiência 

típica para um motor de indução na faixa de 0 – 1 hp, apresentada na Figura 3.7, bem como a 

eficiência nominal do motor fornecida pelo fabricante. Dessa forma, os parâmetros 𝑘0, 𝑘1 𝑒 𝑘2 

necessários para caracterizar a eficiência em função do carregamento foram calculados e estão 

apresentados na Equação (3.34). 

 𝜂𝑀 =
𝑝

𝑝 + 0,331202 − 0,16555𝑝 + 0,396851𝑝2
 (3.34) 

Sendo 𝐻 = {18, 19, 20, . . . . . , 35} o conjunto de alturas manométricas (em mca) 

definido para análise, é possível avaliar o desempenho do SFVB com base nos perfis de 

irradiância e temperatura de célula apresentados na Figura 3.8. A Figura 3.11 mostra a 

eficiência do conjunto SCP+Motor+Bomba do SFVB para cada altura manométrica H.  
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Figura 3.11 - Curva da eficiência do conjunto SCP+Motor+Bomba do SFVB para cada altura manométrica 

considerada. 

 
Fonte: Autoria própria. 

De acordo com a Figura 3.11, o ponto ideal de trabalho corresponde a 𝐻𝑆𝐵𝐸𝑃 = 27 metros 

de coluna de água. Neste ponto, o conjunto SCP+Motor+Bomba do SFVB apresenta eficiência 

máxima em torno de 25,95 % (SBEP), enquanto a eficiência apresentada para altura de 

 𝐻𝐵𝐸𝑃 = 35 mca, recomendada pelo fabricante, é de 23,51 % (BEP). A Figura 3.12 mostra a 

curva 𝐻-𝑄 da bomba com os pontos BEP e SBEP representados para efeito de comparação. 

Figura 3.12 - Curva H-Q da bomba, pontos BEP e SBEP. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A Figura 3.13 mostra a evolução da geração FV e a eficiência do conjunto 

(SCP+Motor+Bomba) para 27 mca e 35 mca, ao longo de um dia completo de bombeamento, 

para o mesmo perfil de geração da Figura 3.8, onde se observa uma melhoria significativa nos 

períodos de baixa geração FV. A Figura 3.14 mostra que a eficiência do conjunto operando em 

35 mca só é superior à eficiência do conjunto operando em 27 mca para potências FV maiores 
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que 750 W. Esse comportamento concorda com o observado por Benghanem et al. (2014), 

Odeh, Yohanis e Norton (2006) e Salilih, Birhane e Arshi (2020), em que períodos com 

irradiância menores, o sistema com menor altura manométrica apresentou melhor eficiência, 

enquanto para períodos com irradiância maiores, o sistema com maior altura manométrica 

apresentou melhor eficiência, embora a eficiência média diária do conjunto seja maior para a 

menor altura manométrica. 

Figura 3.13 - Evolução da geração FV e da eficiência do conjunto SCP+Motor+Bomba do SFVB para 

HSBEP = 27 m e HBEP = 35 m. 

  
Fonte: Autoria própria. 

Figura 3.14 - Eficiência do conjunto SCP+Motor+Bomba do SBFV em função da Potência FV. 

  
Fonte: Autoria própria. 

As Figuras 3.15 e 3.16 mostram as classes de frequência de operação a que está sujeita 

a bomba, como também a quantidade de água bombeada por cada classe. Além disso, são 

apresentados os volumes acumulados que foram bombeados para cada 𝐻, 𝐻𝑆𝐵𝐸𝑃 = 27 mca e 
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𝐻𝐵𝐸𝑃 = 35 mca, respectivamente. 

Figura 3.15 - Distribuição da frequência de operação para HSBEP = 27 mca, em percentual e em valor absoluto.  

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 3.16 - Distribuição da frequência de operação para HBEP = 35 mca, em percentual e em valor absoluto. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Observa-se que as faixas de operação para as alturas de 27 mca e 35 mca compreendem 

os intervalos de 44 Hz a 60 Hz e 50 Hz a 61 Hz, respectivamente. Em 𝐻𝑆𝐵𝐸𝑃 = 27 mca, a classe 

correspondente a frequência de 57 Hz foi a que apresentou o maior volume de água, 

aproximadamente 23 % ou 4,56 m3. Já para 𝐻𝐵𝐸𝑃 = 35 mca, a frequência de 58 Hz foi onde 

ocorreu o maior volume de água bombeado com aproximadamente 32% ou 4,4 m3. Em termos 

acumulados, aproximadamente 20 m3 foi obtido para 𝐻𝑆𝐵𝐸𝑃 = 27 mca e 14,6 m3 para 

𝐻𝐵𝐸𝑃 = 35 mca, tal como mostrado nas Figuras 3.15 e 3.16. 
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Na Figura 3.17 mostra-se o comportamento da vazão em função da frequência de 

operação do motor da bomba e a Figura 3.18 a evolução da geração FV e do fluxo de água ao 

longo de um dia completo de bombeamento para 27 mca e 35 mca. 

Figura 3.17 - Curva Vazão-frequencia (Q-f) para HSBEP = 27 mca e HBEP = 35 mca. 

  
Fonte: Autoria própria. 

Figura 3.18 - Geração FV e vazão ao longo de um dia completo de bombeamento para HSBEP = 27 mca e 

HBEP = 35 mca. 

 
Fonte: Autoria própria. 

3.4.1 Aplicação do método na seleção de bombas centrífugas para SFVB 

O método proposto nesta pesquisa pode ser utilizado para selecionar a bomba para um 

SFVB. Para demonstrar sua aplicação, inicialmente utiliza-se o método tradicional de escolha 

da bomba, para se obter uma amostra de opções de bombas passíveis de serem utilizadas. Em 

seguida, o desempenho do sistema de bombeamento, com cada bomba identificada na referida 
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amostra, é analisado utilizando-se a metodologia proposta para a obtenção do SBEP. O exemplo 

a seguir é usado para descrever o procedimento de seleção da bomba. 

Considera-se um caso no qual se tenha uma demanda diária de água de 

aproximadamente 20 m3, a ser bombeada a uma altura manométrica total 𝐻 = 35 m. 

Supondo-se ainda que seja necessário bombear a um fluxo de água de 𝑄 = 3 m3/h, o que neste 

exemplo implicaria na operação de uma bomba com esta vazão durante 6 h e 40 min na 

frequência nominal. Neste exemplo, a geração FV, os perfis de irradiância e de temperatura da 

célula FV são os mesmos mostrados na Figura 3.8. 

Para a seleção da bomba pelo método tradicional foi utilizada a ferramenta 

PumpTutorNG disponibilizada pela Caprari (CAPRARI S.P.A., 2015). Inserindo-se o ponto de 

trabalho P1 (𝐻 = 35 m, 𝑄 = 3 m3/h), a ferramenta apresenta uma lista das possíveis bombas que 

podem trabalhar o mais próximo possível desse ponto, classificadas de acordo com a eficiência, 

ver Tabela 3.2 (onde P2 MAX=PB-Nominal), o que mostra que esse é o principal critério quando 

da seleção de uma bomba. É importante destacar que ferramentas de outros fabricantes também 

podem ser usadas para selecionar a bomba mais adequada. O procedimento apresentado nesta 

seção seria semelhante a qualquer outra ferramenta. 

 Tabela 3.2  - Lista de bombas oferecidas pela ferramenta PumpTutorNG para ponto de trabalho H=35 m e 

Q=3 m3/h. 

  
Fonte: Caprari S.P.A (2015). 

Nota-se que todas as bombas operam com frequência nominal de 50 Hz. A 

Figura 3.19 mostra as curvas 𝐻-𝑄 e 𝜂𝐵-𝑄 das 4 bombas contidas na amostra. Neste caso a 

bomba com a melhor eficiência, tanto para a vazão quanto para a altura manométrica 

correspondentes ao ponto de trabalho P1, foi o modelo E4XED30/8+MC4075-6V com os 

seguintes valores obtidos: 𝜂𝐵 = 64,3 % para 𝑄 = 3 m3/h e 𝜂𝐵 = 68,6 % para 𝐻 = 35 m. 

 

 

 

 

 

 

 

0- E4XED30/8+MC4075-6V 2815 50 64,3 0,6

1- E4XED25/9+MC4075-6V 2815 50 58,9 0,5

2- CVX051/8+E0110T212-V 2885 50 56,4 1,0

3- CVX031/10+E0075T212-V 2885 50 55 0,7

Velocidade (rpm) Frequência (Hz) ƞ B  (%) P B , NominalBomba
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Figura 3.19 - Curvas H-Q e de eficiência das bombas oferecidas pela ferramenta PumpTutorNG para ponto 

de trabalho H=35 m e Q=3 m3/h. 

 
Fonte: Caprari S.P.A (2015) 

Seguindo o procedimento de cálculo do SBEP, os parâmetros de cada bomba e seu 

respectivo motor foram calculados para encontrar as equações para 𝐻(𝑄), 𝜂𝐵(𝑄) 𝑒 𝜂𝑀(𝑝). 

Essas equações são utilizadas nas simulações para as bombas pré-selecionadas. A Tabela 3.3 

mostra os parâmetros das equações das bombas (curva 𝐻-𝑄 e de eficiência) e dos respectivos 

motores (curva de eficiência) que foram utilizados nas simulações. 
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Tabela 3.3 - Parâmetos das equações das bombas e dos motores. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O SBEP pode ser calculado usando a geração FV e as entradas do motor e da bomba. A 

Tabela 3.4 resume os resultados obtidos, contemplando as alturas manométricas 

correspondentes ao BEP e SBEP, a eficiência (𝜂𝑠) e o volume diário bombeados 

correspondentes ao BEP, SBEP e a altura manométrica do exemplo (𝐻 = 35 m). Percebe-se que 

o SFVB com a bomba 2 apresentou a melhor eficiência (38,62%) para o exemplo proposto 

(𝐻 = 35 m). A Figura 3.20 mostra as curvas geradas com os parâmetros apresentados na 

Tabela 3.3, destacando os pontos operacionais P1, BEP e SBEP. 

Tabela 3.4  -  Altura manométrica (para o BEP e SBEP), eficiência do conjunto SCP+Motor+Bomba do 

SFVB (S) e volume bombeado para o SBEP e para 35 m. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

0- E4XED30/8+MC4075-6V a1 = -1,0660 a2 = -0,3044 k0 = 0,331202

b1 = 0,8605 b2 = -1,2495 k1 = -0,16555

c1 = 48,0206 c2 = 24,3011 k2 = 0,396851

d2 = 11,2077 PNOM = 550 W, ƞM, NOM = 64,0 %

1- E4XED25/9+MC4075-6V a1 = -2,3473 a2 = -0,4014 k0 = 0,331202

b1 = 1,1654 b2 = -4,6377 k1 = -0,16555

c1 = 55,6250 c2 = 33,4638 k2 = 0,396851

d2 = 10,8191 PNOM = 550 W, ƞM, NOM = 64,0 %

2- CVX051/8+E0110T212-V a1 = -0,6684 a2 = -0,1537 k0 = 0,157292

b1 = 2,5416 b2 = 0,3905 k1 = -0,23588

c1 = 48,2473 c2 = 10,2919 k2 = 0,281973

d2 = 25,4428 PNOM = 1100 W, ƞM, NOM = 82,7 %

3- CVX031/10+E0075T212-V a1 = -2,2925 a2 = -0,2373 k0 = 0,262663

b1 = 1,9325 b2 = -4,0591 k1 = -0,33823

c1 = 60,3466 c2 = 29,6800 k2 = 0,314727

d2 = 9,3625 PNOM=750 W, ƞM, NOM =80,7 %

Bomba 𝐻 𝑄 = 𝑎1𝑄
2+ 𝑏1𝑄+ 𝑐1 𝜂𝐵 𝑄 = 𝑎2𝑄

3+𝑏2𝑄
2+ 𝑐2𝑄+𝑑2 𝜂𝑀 =

𝑝

𝑝+ 𝑘0 +𝑘1𝑝+ 𝑘2𝑝
2

BEP SBEP BEP SBEP H=35 m BEP SBEP H=35 m

0- E4XED30/8+MC4075-6V 34,34 26 31,26 33,54 30,84 18,59 26,34 17,99

1- E4XED25/9+MC4075-6V 41,85 34 27,76 29,14 29,12 13,55 17,50 16,99

2- CVX051/8+E0110T212-V 40,28 26 35,57 42,25 38,62 16,51 33,18 22,53

3- CVX031/10+E0075T212-V 44,00 38 32,61 33,71 33,62 15,13 18,11 19,61

Bomba
H (m) Eficiência (%) Volume (m3/dia)
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Figura 3.20 - Curvas H-Q das bombas, pontos P1, BEP e SBEP. 

  
Fonte: Autoria própria. 

Em um SFVB, a inclinação da curva 𝐻-𝑄 da bomba tem influência direta no perfil da 

curva de eficiência média diária do conjunto (𝜂𝑠). A Figura 3.21 mostra o comportamento 

dessas eficiências em função da altura manométrica, para as bombas analisadas. Sistemas com 

bombas cujas curvas são mais inclinadas (bombas 1 e 3) apresentam curvas de eficiência com 

maior abertura, implicando em variações de eficiência mais suaves, enquanto sistemas com 

bombas cujas curvas são menos inclinadas (bombas 0 e 2), apresentam curvas de eficiência com 

menor abertura, portanto, variações de eficiência mais acentuadas. 

Figura 3.21 - Eficiência diária do conjunto SCP+Motor+Bomba do SFVB (S) em função da altura 

manométrica. 

  
Fonte: Autoria própria. 

As bombas 1 e 3 são as que possuem o SBEP mais próximo do ponto de operação P1 
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(Figura 3.20). Como consequência, a diferença entre as eficiências nesses pontos (0,02 % para 

a bomba 1 e 0,09 % para a bomba 3) são menores em relação às bombas 0 e 2, que possuem o 

SBEP mais afastado do ponto P1 (2,7 % para a bomba 0 e 3,63 % para a bomba 2). A diferença 

entre o volume bombeado segue essa mesma característica, Figura 3.22. 

Figura 3.22 - Geração FV e vazão ao longo de um dia completo de bombeamento para o SBEP e 

H = 35 mca: (a) bomba 0, (b) bomba 1, (c) bomba 2 e (d) bomba 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A Figura 3.23 mostra, para a altura de 35 m, as classes de frequência em que as bombas 

operam, a quantidade de água bombeada para cada classe e o volume acumulado ao longo do 

dia. A bomba 2 é a que apresenta a menor faixa de operação (42 Hz a 46 Hz) e, portanto, sua 

operação não atinge a frequência nominal de 50 Hz indicando que a potência FV utilizada na 

simulação (935 Wp) está aquém da necessária para acioná-la adequadamente. 
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Figura 3.23 - Distribuição da frequência de operação para 35 mca: (a) bomba 0, (b) bomba 1, (c) bomba 2 

e (d) bomba 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Bombas com curvas mais inclinadas (bombas 1 e 3) são as que apresentam as maiores 

faixas de operação (Figuras 3.23(b) e 3.23(d)), sendo que a bomba 3 é a que apresenta a maior 

faixa (38 Hz a 50 Hz). 

A utilização da bomba 2 corresponde à melhor eficiência 𝜂𝑠, embora trabalhe na maioria 

das vezes em frequências inferiores às das outras bombas avaliadas, pois opera abaixo de sua 

capacidade, devido ao subdimensionamento do GFV. O sistema com a bomba 2 atende a 

demanda diária de água de 20 m3 no ponto de trabalho de 𝐻 = 35 m. Portanto, é a bomba que 

deve ser selecionada. 

Os resultados anteriores demonstram que a qualidade do motor na configuração do 

SFVB influencia muito o desempenho geral do sistema. Portanto, a seleção da motobomba não 

pode ser baseada apenas no desempenho da bomba. Almeida (2018) sugere que bombas com 

curvas 𝐻-𝑄 com inclinações mais elevadas devem ser priorizadas, garantindo que a bomba 

selecionada possa trabalhar em uma ampla faixa de frequências e eficiências mais altas para um 

determinado SBFV. Porém, de acordo com os resultados apresentados neste trabalho, esta 
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afirmação é válida apenas para grandes sistemas onde as curvas de eficiência do motor elétrico 

não diferem significativamente. Porém, em aplicações de bombeamento de pequeno porte, onde 

as eficiências do motor variam significativamente, uma análise mais cuidadosa deve ser 

utilizada, conforme demonstrado neste trabalho. 

A Figura 3.24 mostra como a vazão varia em função da potência FV, para a bomba 

selecionada (bomba 2), considerando as alturas manométricas 𝐻𝑆𝐵𝐸𝑃 = 26 m, 𝐻 = 35 m e 

𝐻𝐵𝐸𝑃 = 40,28 m. Como esperado, para alturas manométricas menores, valores de potências 

menores são necessários para que o bombeamento inicie. 

Figura 3.24 - Curvas Vazão-Potência FV para a bomba selecionada (Bomba 2), HSBEP = 26 m, H = 35 m e 

HBEP = 40,28 m. 

 

Fonte: Autoria própria. 

O ponto de melhor eficiência solar (SBEP) pode ser calculado, para uma dada 

localidade, mensalmente, sazonalmente (determinada época do ano) ou anualmente, bastando 

para isso utilizar um perfil de irradiância e temperatura que melhor represente os referidos 

períodos. 

3.5 Cálculo do fluxo sem sensores adicionais 

Considerando que o SCP é dotado de sensores de tensão e corrente para monitoramento 

interno (proteção) e é esse equipamento que estabelece a frequência de rotação da bomba, há 

duas maneiras pelas quais o software embarcado no SCP poderá calcular o fluxo utilizando as 

equações desenvolvidas anteriormente, sem sensores adicionais. 

A primeira é resolvendo a equação do segundo grau - Equação (3.32) -  considerando 

que os dados da bomba (parâmetros 𝑎1, 𝑏1 𝑒 𝑐1 da curva  𝐻-𝑄) e da instalação (parâmetro  ℎ𝑒) 

estejam inseridos no software embarcado. 

A segunda maneira é um pouco mais complexa. O SCP normalmente possui sensores 

de corrente e tensão, portanto, a potência na entrada (potência FV) do SCP está disponível. De 
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posse dessa informação, dos dados de rendimento do motor (parâmetros 𝑘0, 𝑘1, 𝑘2 𝑒 𝑃𝑁𝑂𝑀 ) e 

dos dados da bomba (parâmetros 𝑎1, 𝑏1 𝑒 𝑐1 da curva 𝐻-𝑄 e parâmetros 𝑎2, 𝑏2, 𝑐2, 𝑒 𝑑2 da curva 

de rendimento) é possível calcular a potência no eixo da bomba resolvendo a Equação (3.32) 

juntamente com a Equação (3.31). Em seguida resolve-se a Equação (3.35), que é o resultado 

da substituição de ℎ𝑒 (explicitado na Equação (3.32)), na Equação (3.31). Neste caso o 

conhecimento prévio do parâmetro ℎ𝑒 não é necessário, como no caso anterior. 

 
𝑃3𝑄

3 + 𝑃2𝑄
2 + 𝑃1𝑄 + 𝑃0 = 0 

(3.35) 

onde: 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 𝑃3 = 𝑃𝐵𝑎2 (

𝑓𝑁
𝑓
)
3

− 𝜌𝑔𝑎1          

𝑃2 = 𝑃𝐵𝑏2 (
𝑓𝑁
𝑓
)
2

− 𝜌𝑔𝑏1 (
𝑓

𝑓𝑁
)

𝑃1 = 𝑃𝐵𝑐2 (
𝑓𝑁
𝑓
) − 𝜌𝑔𝑐1 (

𝑓

𝑓𝑁
)
2

𝑃0 = 𝑃𝐵𝑑2                                     

 
(3.36) 

O cálculo do fluxo possibilita a parada da motobomba quando não for detectado fluxo 

na tubulação por longos períodos, quando a irradiância disponível não é suficiente para que a 

motobomba desenvolva velocidades maiores (dias nublados, início da manhã e final da tarde), 

evitando, dessa forma, desgaste do equipamento. 

O segundo método de detecção do fluxo torna possível também o cálculo da altura 

manométrica ℎ𝑒 por meio da Equação (3.32). Se o valor calculado for muito diferente do valor 

real inserido como parâmetro no conversor, há uma indicação de rompimento da tubulação. 
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4 SISTEMA DE CONTROLE DE POTÊNCIA - SCP 

O SCP é composto por conversores eletrônicos juntamente com os diversos sistemas de 

controle incorporados. Para permitir maior flexibilidade na faixa de tensão de entrada, dois 

estágios de conversão são adotados. O primeiro (Conversor c.c.-c.c.) é responsável por 

alimentar o barramento de tensão contínua e juntamente com o controlador e o MPPT extrair a 

máxima quantidade de energia do GFV. O segundo estágio (Conversor c.c.-c.a.) é responsável 

por converter a tensão contínua do barramento para tensão alternada com níveis adequados para 

alimentar a motobomba. A velocidade da motobomba é determinada de acordo com a tensão 

do barramento c.c., por meio de um controlador fuzzy + controlador V/f quadrático, Figura 4.1. 

Figura 4.1 - Diagrama de blocos do sistema prosposto. 

  
Fonte: Autoria própria. 

4.1 Conversor c.c.-c.c.  

Os conversores c.c.-c.c. são circuitos eletrônicos que convertem uma tensão c.c. para 

diferentes níveis de tensão c.c., fornecendo sempre uma saída regulada (HART, 2012). 

Existem inúmeros circuitos que podem realizar uma conversão c.c.-c.c. (MELLO, 

1996), podendo ser isolados ou não (possuir ou não um transformador de isolação de alta 

frequência). Proteger a carga é a principal vantagem do conversor c.c.-c.c. isolado. Os 

conversores c.c.-c.c. não isolados são de baixo custo e seu projeto é simples se comparado aos 

conversores c.c.-c.c. isolados (DAWOOD, 2016). 

As topologias de chave única não isoladas são soluções muito interessantes, uma vez 

que o transformador aumenta o custo, o volume e as perdas, e uma única chave torna o driver 

um circuito mais simples e também proporciona redução de perdas (ALONGE et al., 2015). 

Em sistemas fotovoltaicos, quando o GFV está diretamente acoplado a uma carga, seu 

ponto de operação é a intersecção da sua curva I – V com a curva característica da carga. A 

Figura 4.2 mostra esta situação, considerando uma carga resistiva, cuja característica I – V é 
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uma reta com inclinação 1/𝑅𝐿. A Figura 4.3. mostra o ponto de operação do sistema para alguns 

valores de 𝑅𝐿. Em geral, este ponto de operação raramente é igual ou está próximo ao ponto de 

máxima potência (PMP) do gerador. 

Figura 4.2 - Gerador fotovoltaico conectado diretamente a uma carga resistiva. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 4.3 - Curvas I – V para o gerador fotovoltaico e várias cargas resistivas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Os conversores c.c.-c.c. são capazes de modificar o ponto de operação do conjunto 

GFV-Carga, visando estabelecer a máxima transferência de potência sob qualquer condição. 

Ele atua como unidade de casamento de impedância entre a carga e o GFV ( Figura 4.4). Os 

conversores Buck, Boost, Buck-Boost, Ćuk, SEPIC e Zeta são comumente usados junto com o 

controlador MPPT, para rastreamento do ponto de máxima potência (G; SINGH, 2017). 

A seguir é mostrado, para o conversor Buck, que ao variar a razão cíclica, a impedância 

de entrada do conversor pode ser variada e a correspondência com a impedância ideal do 

módulo pode ser alcançada para a máxima transferência de potência. 
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Figura 4.4 - Gerador fotovoltaico acoplado à carga por meio de um conversor c.c.-c.c.. 

 
Fonte: Adaptado de Coelho, Concer e Martins (2010). 

O conversor Buck é um tipo de conversor c.c.-c.c. no qual a tensão de saída é menor que 

a tensão de entrada e ao operar no modo de condução contínua (MCC), tensões e correntes 

(Figura 4.4) para o conversor, são dadas pelas equações (4.1) e (4.2), respectivamente. 

 𝑉𝑅𝐿 = 𝐷𝑉𝐹𝑉 (4.1) 

 
𝐼𝑅𝐿 =

1

𝐷
𝐼𝐹𝑉 

(4.2) 

Dividindo-se a equação (4.1) pela equação (4.2) e rearranjando obtém-se: 

 𝑉𝑅𝐿
𝐼𝑅𝐿

= 𝐷2
𝑉𝐹𝑉
𝐼𝐹𝑉

 (4.3) 

onde, 

 𝑉𝑅𝐿
𝐼𝑅𝐿

= 𝑅𝐿 (4.4) 

Na equação (4.3), o termo 
𝑉𝐹𝑉

𝐼𝐹𝑉
  pode ser interpretado como a resistência equivalente total 

vista a partir dos terminais do módulo fotovoltaico, Sua expressão, como função da razão cíclica 

𝐷 e da carga 𝑅𝐿 é dada por: 

 
𝑅𝑖(𝐷, 𝑅𝐿) =

𝑅𝐿
𝐷2

 
(4.5) 

Na Figura 4.5 ilustra-se uma representação equivalente ao circuito da Figura 4.4. 

Figura 4.5 - Resistência vista pelo gerador fotovoltaico. 

 
Fonte: Adaptado de Coelho, Concer e Martins (2010). 
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Como o ciclo de trabalho só pode variar entre zero e um (0 ≤ 𝐷 ≤ 1), o conversor Buck 

só pode refletir a resistência de entrada (𝑅𝑖) entre a resistência de carga (𝑅𝐿) e infinito. Ele não 

pode refletir entre 𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑒 𝑅𝐿. Portanto, o rastreiro do PMP por meio do conversor Buck é 

limitado a uma região onde 𝑅𝑖 ≥ 𝑅𝐿, como mostrado na Figura 4.6 (COELHO; CONCER; 

MARTINS, 2010; G; SINGH, 2017). A região compreendida entre 𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑒 𝑅𝐿 não pode ser 

rastreada. Essas regiões são retratadas na Figura 4.6 como região de operação e região proibida. 

O valor da resistência de carga determina o limite superior do ângulo φ. 

Figura 4.6 - Regiões de operação (rastreio) e proibida (não rastreio) para o conversor Buck. 

 
Fonte: Adaptado de Coelho, Concer e Martins (2010). 

Torna-se claro que, caso o PMP se encontre na região proibida jamais será alcançado, 

visto que esta fora dos limites de operação do conversor. Este fato é extremamente importante, 

pois demonstra que, em alguns casos, nem a utilização de rastreadores de máxima potência é 

suficiente para levar o módulo fotovoltaico a operar com máxima eficiência. 

Mantendo-se a mesma linha de raciocínio, é possível fazer a análise para outros tipos de 

conversores c.c.-c.c. citados. A Tabela 4.1 resume a capacidade de cada conversor em rastrear 

o PMP. 
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Tabela 4.1 - Parâmetros dos conversores c.c.-c.c. utilizados como MPPT. 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑐. 𝑐 − 𝑐. 𝑐. 𝐺𝐶(ganho) 𝑅𝑖 φ 

Buck 𝐷 
𝑅𝐿

𝐺𝐶
2 0° < 𝜑 < 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

1

𝑅𝐿
) 

Boost 
1

1 − 𝐷
 

𝑅𝐿

𝐺𝐶
2 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

1

𝑅𝐿
) < 𝜑 < 90° 

Buck-Boost, Ćuk, 

SEPIC e Zeta 

𝐷

1 − 𝐷
 

𝑅𝐿

𝐺𝐶
2 0° < 𝜑 < 90° 

Fonte: Adaptado de Coelho, Concer e Martins (2010) e G. e Singh (2017). 

Neste trabalho optou-se por utilizar o conversor SEPIC (Single-Ended Primary 

Inductance Converter) pelos seguintes motivos (G; SINGH, 2017; KUMAR; SINGH, 2014; 

SREE; UMAMAHESWARI, 2017; TAGHVAEE et al., 2013): 

• Ser capaz de executar tanto a ação de buck quanto de boost, que é a capacidade de obter 

tensões de saída com um valor maior ou menor que a tensão de entrada (tensão produzida 

pelo GFV), tornando o sistema mais flexível; 

• Ser capaz de rastrear o ponto de máxima potência em toda a curva P – V, possibilitando, 

dessa forma, o casamento de impedância entre o módulo e a carga durante todas as 

condições de temperatura, irradiância e carga; 

• Possuir baixa ondulação de corrente de entrada devido à presença do indutor na entrada; 

• Necessitar de um circuito de acionamento simples; 

• Fornece tensaõ de saída com a mesma polaridade da entrada. 

4.1.1 Conversor com Indutância Simples no Primário (SEPIC) 

A Figura 4.7 mostra o esquema elétrico do conversor SEPIC. Segundo Martins e Barbi 

(2006) este conversor possui entrada com características de fonte de corrente o que implica em 

uma pequena ondulação na corrente de entrada e saída com característica de fonte de tensão. 

Por ser um sistema de quarta ordem, há uma considerável dificuldade no controle dessa 

estrutura. 
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Figura 4.7 – Circuito do conversor SEPIC. 

  
Fonte: Adaptado de Martins e Barbi (2006). 

4.1.1.1 Operação do Conversor SEPIC em modo de condução contínua 

A operação do conversor SEPIC no modo de condução contínua (MCC) em regime 

permanente é caracterizado por duas etapas de funcionamento. 

• Primeira Etapa (𝒕𝟎, 𝒕𝟏) 

A Figura 4.8 mostra esta etapa, onde a chave S está fechada e o diodo bloqueado. O 

indutor 𝐿1 armazena energia proveniente da fonte. As correntes nos indutores crescem 

linearmente e o capacitor C3 alimenta a carga. 

Figura 4.8 - Circuito equivalente para o conversor SEPIC com a chave S fechada. 

  
Fonte: Adaptado de Martins e Barbi (2006). 

• Segunda Etapa (𝒕𝟏, 𝒕𝟐) 

Nesta etapa a chave S está aberta e o diodo conduzindo. Há transferência de energia dos 

indutores para o capacitor C3 e para a carga (Figura 4.9). 
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Figura 4.9 - Circuito equivalente para o conversor SEPIC com a chave S aberta. 

  
Fonte: Adaptado de Martins e Barbi (2006). 

4.1.1.2 Análise matemática básica do SEPIC 

Considerando o conversor SEPIC com componentes ideais, a partir da análise das etapas 

de operação e considerando que 𝑡0 = 0; 𝑡1 = 𝐷𝑇𝑆 𝑒 𝑡2 = 𝑇𝑆, onde 𝐷 é a razão cíclica de 

operação da chave dada por (MARTINS; BARBI, 2006): 

 𝐷 =
𝑡1 − 𝑡0
𝑇𝑆

  (4.6) 

Tem-se que: 

 𝑖𝐿1(𝑡)

{
 
 

 
 𝑖𝐿1(0) +

𝑉𝑖
𝐿1
𝑡                      ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 < 𝐷𝑇𝑆

𝑖𝐿1(𝐷𝑇𝑆) −
𝑉𝑅𝐿
𝐿1
(𝑡 − 𝐷𝑇𝑆)    ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑇𝑆 < 𝑡 < 𝑇𝑆

 
(4.7) 

 𝑖𝐿2(𝑡)

{
 
 

 
 𝑖𝐿2(0) +

𝑉𝑖
𝐿2
𝑡                     ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 < 𝐷𝑇𝑆

𝑖𝐿2(𝐷𝑇𝑆) −
𝑉𝑅𝐿
𝐿2
(𝑡 − 𝐷𝑇𝑆)    ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑇𝑆 < 𝑡 < 𝑇𝑆

 
(4.8) 

 𝑉𝑆(𝑡) {

 0               ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 < 𝐷𝑇𝑆

𝑉𝑖 + 𝑉𝑅𝐿     ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑇𝑆 < 𝑡 < 𝑇𝑆

 
(4.9) 

 𝑖𝑆(𝑡)

{
 

 (
𝑉𝑖
𝐿1
+
𝑉𝑖
𝐿2
) 𝑡 + 𝑖𝐿1(0) + 𝑖𝐿2(0)     ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 < 𝐷𝑇𝑆

0                                                    ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑇𝑆 < 𝑡 < 𝑇𝑆

 
(4.10) 
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 𝑉𝐷(𝑡) {

−(𝑉𝑖 + 𝑉𝑅𝐿)    ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 < 𝐷𝑇𝑆

0                      ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑇𝑆 < 𝑡 < 𝑇𝑆

 
(4.11) 

 𝑖𝐷(𝑡) {

0                                                                         ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 < 𝐷𝑇𝑆

−(
𝑉𝑅𝐿
𝐿1

+
𝑉𝑅𝐿
𝐿2
) (𝑡 − 𝐷𝑇𝑆) + 𝑖𝐿1(𝐷𝑇𝑆)

+ 𝑖𝐿2(𝐷𝑇𝑆)
    ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑇𝑆 < 𝑡 < 𝑇𝑆

 
(4.12) 

 
𝑉𝐿1(𝑡) = 𝑉𝐿2(𝑡) {

𝑉𝑖       ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 < 𝐷𝑇𝑆

−𝑉𝑅𝐿       ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑇𝑆 < 𝑡 < 𝑇𝑆

 
(4.13) 

 𝑖𝐶2(𝑡) {

−𝑖𝐿2(𝑡)    ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 < 𝐷𝑇𝑆

𝑖𝐿1(𝑡)      ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑇𝑆 < 𝑡 < 𝑇𝑆

 
(4.14) 

 𝑖𝐶3(𝑡) {

−𝐼𝑅𝐿                  ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑡 < 𝐷𝑇𝑆

𝑖𝐷(𝑡) − 𝐼𝑅𝐿       ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷𝑇𝑆 < 𝑡 < 𝑇𝑆

 
(4.15) 

4.1.1.3 Formas de onda 

As principais formas de onda das tensões e correntes para o conversor SEPIC são 

apresentadas na Figura 4.10. 
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Figura 4.10 - Principais formas de onda do conversor SEPIC, modo de condução contínua em regime 

permanente. 

 
Fonte: Adaptado de Martins e Barbi (2006). 

4.1.1.4 Balanço de energia 

No intervalo 𝐷𝑇𝑆 ocorre o armazenamento de energia nos indutores e no intervalo 

(1 − 𝐷)𝑇𝑆  essa energia é transferida à carga. Portanto, considerando que durante o período 𝑇𝑆 

não ocorram perdas no conversor, pelo princípio do balanço de energia em regime permanente 

tem-se (MARTINS; BARBI, 2006): 

 𝑉𝑖(𝐼𝐿1 + 𝐼𝐿2)𝐷𝑇𝑆 = 𝑉𝑅𝐿(𝐼𝐿1 + 𝐼𝐿2)(1 − 𝐷)𝑇𝑆 (4.16) 

onde 𝐼𝐿1  𝑒 𝐼𝐿2 são os valores médios da corrente nos indutores 𝐿1 𝑒 𝐿2, respectivamente, durante 

o período 𝑇𝑆. 

A partir da Equação (4.16), a seguinte relação para o ganho estático do conversor pode 

ser estabelecida (Equação (4.17)). 
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𝑉𝑅𝐿
𝑉𝑖

=
𝐷

(1 − 𝐷)
 (4.17) 

Verifica-se na Equação (4.17) que quando o conversor SEPIC opera no modo de 

condução contínua a tensão média de saída depende unicamente da razão cíclica 𝐷. A Figura 

4.11 mostra o gráfico do ganho em função da razão cíclica. 

Figura 4.11 - Ganho estático do conversor SEPIC. 

 
Fonte: Autoria própria. 

4.1.1.5 Conversor c.c.-c.c. inserido em um Sistema Fotovoltaico 

Nos sistemas fotovoltaicos, tanto os módulos fotovoltaicos como os conversores 

eletrônicos chaveados apresentam características não lineares e variantes no tempo, o que 

resulta em um difícil problema de controle (XIAO et al., 2007). Em uma aplicação típica de 

conversor c.c.-c.c. (Figura 4.12), a tensão de saída 𝑉𝑅𝐿(𝑡) deve ser mantida constante, 

independentemente das alterações na tensão de entrada ou na resistência de carga efetiva 𝑅𝐿. 

Isto é obtido pela construção de um circuito que varia a razão cíclica 𝑑(𝑡) de tal forma que a 

tensão de saída 𝑉𝐿(𝑡) seja regulada para corresponder a um valor de referência desejado 

(ERICKSON; MAKSIMOVIĆ, 2020). Além disso, o sistema realimentado deve ser estável e 

as propriedades, tais como overshoot transitório, tempo de estabilização e regulação em estado 

estacionário, devem atender às especificações. 
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Figura 4.12 - Aplicação típica de um conversor c.c.-c.c.. 

  
Fonte: Adaptado de Erickson e Maksimović (2020). 

No caso fotovoltaico, o enfoque é outro, pois o objetivo é controlar a tensão do 

GFV - tensão de entrada do conversor - de modo que a tensão do gerador siga a referência que 

é estabelecida pelo rastreador de máxima potência, como mostra a Figura 4.13. Nesta 

configuração, o bloco MPPT observa a potência nos terminais do gerador e baseado em um 

processo completamente não linear fornece a referência para a variável controlada forçando o 

gerador a operar em seu ponto de máxima potência. 

Figura 4.13 - Conversor SEPIC alimentado por um gerador fotovoltaico. 

  
Fonte: Autoria própria. 
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Outra configuração empregada em um grande número de trabalhos relacionados aos 

conversores c.c.-c.c. para aplicações fotovoltaicas é o controle direto da razão cíclica, como 

mostra a Figura 4.14. 

Figura 4.14 - Controle direto de razão ciclica por meio do MPPT. 

  
Fonte: Autoria própria. 

Entretanto, como estabelecido em Xiao et al. (2007), Villalva e Filho, (2009), Villalva 

(2010) e Killi e Samanta (2019), um controle em malha fechada com realimentação de tensão 

é preferido. De fato, o controle direto pela razão cíclica é um controle de malha aberta. O bloco 

de MPPT não fornece realimentação para a variável controlada (tensão). 

O controle em malha fechada pode ter como variável controlada a tensão ou a corrente 

fotovoltaica. Mudanças abruptas na irradiância provocam variações abruptas na corrente 

fotovoltaica e o seu uso como variável a ser controlada requer que o rastreador tenha uma 

dinâmica rápida para seguir sua ampla faixa de variação. Por outro lado, mudanças na 

irradiância afetam levemente a tensão fotovoltaica, sendo que a temperatura da célula é o 

principal fator de influência. Porém a temperatura da célula tem dinâmica lenta. 

Ao contrário da corrente do PMP, a tensão fotovoltaica do PMP é normalmente limitada 

à faixa de 70% a 82% da tensão de circuito aberto (XIAO et al., 2007). Isso fornece um limite 

inferior e um limite superior do intervalo de rastreamento. Quando a regulação da tensão 

fotovoltaica é implementada, o rastreador do PMP pode decidir rapidamente o ponto inicial de 

acordo com a porcentagem da tensão de circuito aberto. Além disso, a medição de boa qualidade 

do sinal de tensão é mais barata e mais fácil do que a detecção de corrente (XIAO et al., 2007). 

O diagrama de blocos da Figura 4.15 representa a estrutura de controle a ser adotada 

para o conversor c.c.-c.c.. O controlador regula a tensão fotovoltaica para seguir um valor de 

referência variante no tempo, que representa a tensão do PMP. O valor da tensão de máxima 

potência (𝑉𝑀𝑃) é continuamente rastreado e atualizado pelo rastreador do PMP. Portanto o 
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desempenho de regulação da tensão fotovoltaica é importante para o rastreamento do PMP. 

Figura 4.15 - Estrutura de controle para o conversor c.c.-c.c.. 

 
Fonte: Adaptado de Xiao et al. (2007) 

4.1.1.6 Projeto do conversor SEPIC 

O conversor SEPIC é alimentado por um GFV composto de 3 (três) fileiras em paralelo 

de 6 (seis) módulos em série do modelo S 55P (fabricante Solares), contendo 36 células, cuja 

potência máxima nominal é de 55 Wp. A Tabela 4.2 mostra os parâmetros característicos 

nominais para os referidos módulos e o GFV. A potência do gerador, nas condições 

padronizadas de teste (temperatura de 25 °C e irradiância de 1.000 W/m2), é de 990 Wp. É 

importante mencionar que embora os módulos utilizados não sejam os comercialmente mais 

disponíveis no mercado, eles servem como referência para aplicações com CF’s, que 

geralmente utilizam módulos de baixa potência para a configuração do GFV, com o intuito de 

se obter potências menores e a tensão de barramento adequada para a operação do sistema. 

Tabela 4.2 - Parâmetros do módulo modelo S 55P e GFV. 

PARÂMETRO MÓDULO GFV 

Pmax 55 Wp 990 Wp 

Imp 3,04 A 9,12 A 

Vmp 18,20 V 109,2 V 

Isc 3,24 A 9,72 A 

Voc 21,85 V 131,1 V 

𝛼 +0,05 %/°C +0,05 %/°C 

𝛽 -0,34 %/°C -0,34 %/°C 

𝛾 -0,5 %/°C -0,5 %/°C 

NOCT 47 ºC 47 ºC 

Fonte: Autoria própria. 

Os parâmetros base para o dimensionamento do conversor SEPIC encontram-se na 

Tabela 4.3. Os valores máximo e mínimo para a tensão de entrada foram obtidos como em Luo; 
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Ye, (2017), que considera que a tensão nominal do GFV apresenta variação em torno de ±20 % 

durante o dia (109,2 V ± 21,84 V). 

A tensão de saída é de 350 V, pois essa é a tensão de barramento necessária para que o 

conversor c.c.-c.a. sintetize a tensão nominal trifásica de 220 V, usada para alimentar a 

motobomba. As ondulações nos indutores e capacitores são valores comumente encontrados na 

literatura. 

Tabela 4.3 - Parâmetros para o dimensionamento do SEPIC. 

Parâmetros Símbolo Valor 

Tensão de entrada máxima 𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥 131 V 

Tensão de entrada mínima 𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛 87 V 

Corrente de entrada 𝐼𝑖 10 A 

Potência nominal 𝑃 1 kW 

Tensão de saída 𝑉0 350 V 

Ondulação de tensão máxima no capacitor C2 𝛥𝑉𝐶2 1%𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥 = 1,31 𝑉 

Ondulação de tensão máxima no capacitor C3 𝛥𝑉𝐶3 1%𝑉0 = 3,5 𝑉 

Ondulação de corrente máxima nos indutores 𝛥𝐼𝐿1, 𝛥𝐼𝐿2 10%𝐼𝑖 = 1 𝐴 

Frequência de chaveamento 𝑓𝑆 100 kHz 

Fonte: Autoria própria. 

O dimensionamento dos componentes do conversor SEPIC, operando no modo de 

condução contínua em regime permanente, é baseado nas referências Zhang (2013), Falin 

(2008), Gu e Zhang (2008) e Martins e Barbi (2006). As seções seguintes apresentam os 

componentes utilizados na construção do conversor. 

4.1.1.6.1 Dimensionamento dos Indutores 

Os valores para a razão cíclica máxima e os indutores são calculados pelas Equações 

(4.18) e (4.19). Assume-se que 𝑉𝐷 é 0,5 V. 

 𝐷𝑚𝑎𝑥 =
𝑉0 + 𝑉𝐷

𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛 + 𝑉0 + 𝑉𝐷
≅ 0,8 

(4.18) 

 𝐿1 = 𝐿2 =
𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛
𝛥𝐼𝐿1𝑓𝑆

𝐷𝑚𝑎𝑥 ≅ 0,7 𝑚𝐻 
(4.19) 

As correntes de pico nos indutores 𝐿1 e  𝐿2 são calculadas pelas Equações (4.20) e (4.21) 

respectivamente. 

 𝐼𝐿1(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 𝐼0
𝑉0 + 𝑉𝐷
𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛

 (1 +
10%

2
) ≅ 10,5 𝐴 

(4.20) 
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𝐼𝐿2(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 𝐼0 (1 +

10%

2
) ≅ 2,61 𝐴 

(4.21) 

onde, 

 𝐼0 =
𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛𝐼𝑖
𝑉0

≅ 2,48 𝐴 
(4.22) 

4.1.1.6.2 Dimensionamento do Capacitor C2 

O valor do capacitor 𝐶2 é calculado pela Equação (4.23). 

 𝐶2 = 𝐼0
𝐷𝑚𝑎𝑥
𝛥𝑉𝐶2𝑓𝑆

 ≅ 15 µ𝐹 
(4.23) 

O valor da tensão máxima no capacitor 𝐶2 pode ser obtido por: 

 
𝑉𝐶2(𝑚𝑎𝑥) = 𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥 +

𝛥𝑉𝐶2
2

≅ 131,65 𝑉 
(4.24) 

A corrente RMS é dada por: 

 
𝐼𝐶2(𝑟𝑚𝑠) = 𝐼0√

𝑉0 + 𝑉𝐷
𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛

≅ 4,99 𝐴 
(4.25) 

4.1.1.6.3 Dimensionamento do Capacitor C3 

O valor do capacitor 𝐶3 (capacitor de barramento) pode ser calculado pela equação 

(4.26), obedecendo o critério de ondulação. 

 𝐶3 = 𝐼0
𝐷𝑚𝑎𝑥
𝛥𝑉𝐶3𝑓𝑆

 ≅ 11,38 µ𝐹 
(4.26) 

Outro critério comumente utilizado para o cálculo do capacitor de barramento é o 

critério do hold-up-time (TIBOLA, 2013; VAMJA; MULLA, 2020), que considera que o 

capacitor deverá ser capaz de alimentar a carga por um determinado tempo, na falta de 

alimentação momentânea (quando a radiação solar reduzir). O tempo considerado é de meio 

ciclo da tensão de alimentação nominal da motobomba. Durante este tempo, a redução na tensão 

de barramento admitida é de 10 %. Deste modo, tem-se o tempo de hold-up-time definido pela 

Equação (4.27) e o valor da capacitância calculado pela Equação (4.28). 

 𝑡ℎ𝑢𝑡 =
1

2𝑓
=

1

2𝑋60
≅ 8 𝑚𝑠 (4.27) 
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 𝐶3 =
2𝑃0𝑡ℎ𝑢𝑡

𝑉0
2 − (0,9𝑉0)2

≅ 716,08 µ𝐹 (4.28) 

O valor da tensão máxima no capacitor 𝐶3, que é também a tensão máxima de saída 

𝑉0𝑚𝑎𝑥 pode ser obtido por: 

 
𝑉𝐶3(𝑚𝑎𝑥) = 𝑉0 +

𝛥𝑉𝐶3
2

≅ 351,75 𝑉 
(4.29) 

A corrente RMS no capacitor é: 

 𝐼𝐶3(𝑟𝑚𝑠) = 𝐼𝐶2(𝑟𝑚𝑠) ≅ 4,99 𝐴 (4.30) 

4.1.1.6.4 Dimensionamento dos Semicondutores 

A corrente de pico, a corrente RMS e a tensão entre o dreno e a fonte, para o transistor 

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ), são calculadas pelas Equações 

(4.31), (4.32) e (4.33). 

 𝐼𝑄1(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 𝐼𝐿1(pico) + 𝐼𝐿2(pico) ≅ 13,11 𝐴 (4.31) 

 
𝐼𝑄1(𝑟𝑚𝑠) = 𝐼0√

(𝑉0 + 𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛 + 𝑉𝐷)(𝑉0 + 𝑉𝐷)

𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛
2 ≅ 11,19 𝐴 

(4.32) 

 𝑉𝐷𝑆 = 𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑉0𝑚𝑎𝑥 ≅ 482,75 𝑉 (4.33) 

As correntes de pico, média e a tensão reversa no diodo são calculadas pelas 

Equações.(4.34), (4.35) e (4.36). 

 𝐼𝐷(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 𝐼𝑄1(𝑝𝑖𝑐𝑜) ≅ 13,11 𝐴 (4.34) 

 𝐼𝐷(𝑚𝑑) = 𝐼0 ≅ 2,48 𝐴 (4.35) 

 𝑉𝐷𝑅(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑉0𝑚𝑎𝑥 ≅ 482,75 𝑉 (4.36) 

Segundo Zhang (2013) e Gu e Zhang (2008), o valor do capacitor de entrada não é 

crítico, ele deve ser capaz de lidar com a corrente RMS - equação (4.37). Um valor de 10 uF ou 

mais pode ser escolhido. 
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 𝐼𝐶𝐼𝑁(𝑟𝑚𝑠)
𝛥𝐼𝐿1

√12
≅ 0,32 𝐴 

(4.37) 

A Tabela 4.4 mostra os valores dos componentes adotados no projeto. 

Tabela 4.4 - Valores dos componentes adotados. 

Componente Valor 

𝐿1 0,8  𝑚𝐻 

𝐿2 0,8  𝑚𝐻 

𝐶𝐼𝑁 47 𝜇𝐹 

𝐶2 22 𝜇𝐹 

𝐶3 715 𝜇𝐹 

Fonte: Autoria própria. 

4.1.1.7 Projeto do Controlador Fuzzy do Conversor c.c.-c.c. 

Um controlador fuzzy, proposto em dos Santos (2020), baseado em regras, tipo Mamdani 

é utilizado para controlar o conversor SEPIC. O controle do tipo Mamdani é amplamente 

utilizado na indústria e tem utilidade comprovada na engenharia de controle (MAMDANI, 

1977). 

4.1.1.7.1 Concepção 

O controlador fuzzy deve ser projetado para automatizar a forma como um especialista 

humano, que é bem-sucedido na tarefa de controlar um determinado processo, executa tal 

procedimento. Inicialmente, o perito (o projetista do controlador fuzzy) escolhe quais 

informações ele vai usar como entradas para o processo de tomada de decisão. Comumente, 

utiliza-se uma função erro e a variação da função erro como as variáveis em que se baseiam as 

decisões. A variável a ser controlada é a tensão do GFV e a variável de controle (saída do 

controlador) é o incremento (ou decremento) do ciclo de trabalho (D) de um sinal digital PWM 

que comanda o chaveamento do MOSFET do conversor c.c.-c.c.. A referência de entrada (ponto 

de operação desejado) para o SFVB é a tensão de máxima potência do GFV. 

4.1.1.7.2 Variáveis de entrada e saída 

As funções erro e variação do erro são definidas, no domínio discreto, pelas 

Equações (4.38) e (4.39): 

 𝑒(𝑘) = 𝑉𝑅(𝑘) − 𝑉𝐹𝑉(𝑘) (4.38) 

 𝑑𝑒(𝑘) = 𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)  (4.39) 

onde, 𝑉𝑅(𝑘) é a tensão de  referência (tensão de máxima potência) e 𝑉𝐹𝑉(𝑘) é a tensão 

do GFV.  
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A faixa de operação para o sistema é limitada à esquerda pela tensão mínima permitida 

(𝑉𝑇𝑀) e à direita pela tensão de circuito aberto do GFV (𝑉𝑂𝐶). O erro assume seu valor mínimo 

quando a tensão FV for máxima ( 𝑉𝐹𝑉 = 𝑉𝑂𝐶 ) e seu valor máximo quando a tensão do gerador 

assumir seu valor mínimo permitido ( 𝑉𝐹𝑉 = 𝑉𝑇𝑀). Matematicamente: 

 𝑒𝑀𝐼𝑁 = 𝑉𝑅 − 𝑉𝑂𝐶 (4.40) 

 𝑒𝑀𝐴𝑋 = 𝑉𝑅 − 𝑉𝑇𝑀 (4.41) 

Na região compreendida entre 𝑉𝑇𝑀 e 𝑉𝑅 o erro é positivo e na região entre 𝑉𝑅 e 𝑉𝑂𝐶 o 

erro é negativo. O valor de 𝑉𝑇𝑀 foi escolhido de forma que as duas regiões sejam simétricas. A 

Figura 4.16 ajuda na interpretação da variável erro. 

Figura 4.16 - Regiões com erro positivo e negativo e a faixa de operação. 

 
Fonte: Autoria própria. 

As variáveis de entrada assumem cinco valores linguísticos (NB - Negative Big, 

NS - Negative Small, ZE - Zero, PS - Positive Small, PB - Positive Big) representados por 

funções de pertinência triangulares e trapezoidais. A variável de saída (incremento do ciclo de 

trabalho - dD) assume sete valores do tipo Singleton (NB - Negative Big, NM - Negative 

Medium, NS - Negative Small, ZE - Zero, PS - Positive Small, PM - Positive Medium, 

PB - Positive Big).  

Considerando o GFV da Tabela 4.2, o valor para o erro mínimo, calculado pela 

equação (4.40), fica em torno de -22 V. Como as regiões de erro são simétricas, o valor do erro 

máximo é 22 V. A Figura 4.17 mostra como as funções de pertinência foram distribuídas no 
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universo de discurso da variável erro. 

Figura 4.17 - Distribuição das funções de pertinência no universo de discurso da variável erro. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O universo de discurso para a variação do erro é normalizado no intervalo de [-1 1]. A 

Figura 4.18 mostra como as funções de pertinência para esta variável foram distribuídas em seu 

universo de discurso. 

Figura 4.18 - Distribuição das funções de pertinência no universo de discurso da variável variação do erro. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A variável de saída é o incremento (ou decremento) do ciclo de trabalho (dD) de um 

sinal modulado por largura de pulso (PWM). Para esta variável, seu universo de discurso é 

normalizado no intervalo de [-1 1], tal como indicado na Figura 4.19. 

Figura 4.19 - Funções de pertinência para a variável de saída dD. 

 
Fonte: Autoria própria. 

4.1.1.7.3 A base de regras de inferência 

Basicamente o que diferencia um sistema fuzzy de outro sistema fuzzy é sua base de 

regras. É nela que está contido o conhecimento do especialista. As regras relacionam as entradas 

com a saída e a quantidade delas depende do número de conjuntos fuzzy das varáveis de entrada.  
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Para a formulação das regras, algumas informações sobre as variáveis fuzzy precisam 

ser obtidas. Para isso, o comportamento do sistema para diferentes pontos de operação pode ser 

analisado com a ajuda da Figura 4.20. Na região limitada à esquerda pela tensão mínima (𝑉𝑇𝑀) 

e à direita pela tensão de referência (𝑉𝑅) o erro é positivo e na região limitada à esquerda pela 

tensão de referência (𝑉𝑅) e à direita pela tensão de circuito aberto (𝑉𝑂𝐶) o erro é negativo. 

Aumentando-se o ciclo de trabalho do sinal PWM a impedância vista pelo GFV diminui, 

deslocando o ponto de operação em direção ao ponto de curto-circuito. Diminuindo-se o ciclo 

de trabalho do sinal PWM a impedância vista pelo GFV aumenta, deslocando o ponto de 

operação em direção ao ponto de circuito aberto. 

Figura 4.20 - Caracterísitica 𝐼-𝑉 para o gerador FV. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O erro varia em função do deslocamento do ponto de operação do sistema. Inicialmente, 

considera-se que o sistema esteja operando no ponto P1. Nesse ponto, não há potência 

consumida do GFV, o erro é negativo e seu módulo é máximo (em linguagem fuzzy, tem-se um 

erro negativo grande - NB). Incrementando a razão cíclica, o ponto de operação se desloca em 

direção ao ponto P2. Neste ponto, o erro ainda é negativo, porém menor em módulo que o do 

ponto anterior (em linguagem fuzzy, tem-se um erro negativo pequeno - NS). Portanto entre 

estes dois instantes a variação do erro é positiva, o que leva à seguinte conclusão: se o ponto de 

operação se desloca em direção ao ponto P4 (ponto de curto-circuito) a variação do erro é 

positiva, caso o deslocamento vá ao encontro do ponto de circuito aberto (P1) a variação do 
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erro é negativa.  

O ponto de operação pode se deslocar em diferentes velocidades, dependendo da 

intensidade da variação na razão cíclica. Essa característica é expressa pelo módulo da variação 

do erro. O deslocamento rápido do ponto de operação em direção ao ponto de curto-circuito 

será expresso em linguagem fuzzy por uma variação do erro (𝑑𝑒(𝑘)) positivo grande (PB). 

O que se espera da ação de controle quando o sistema estiver operando próximo ao 

ponto P1 (erro negativo grande - NB) e esteja este ponto se deslocando em direção ao ponto de 

circuito aberto rapidamente (variação do erro negativo grande - NB) é que se tenha uma ação 

forte e positiva na razão cíclica, fazendo com que o ponto de operação se desloque em direção 

ao ponto de máxima potência, isso se traduz na regra: 

𝑺𝑬 𝑒 = 𝑁𝐵 𝑬 𝑑𝑒 = 𝑁𝐵 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑑𝐷 = 𝑃𝐵 

As demais regras são estabelecidas de maneira semelhante e estão mostradas na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Base de regras para o controlador fuzzy do conversor c.c.-c.c.. 

Erro/Variação do Erro NB NS ZE OS PB 

NB PB PB PB PM PS 

NS PB PM PS PM PS 

ZE PM PS ZE NS NM 

PS NS NM NS NM NB 

PB NS NM NB NB NB 

Fonte: Autoria própria. 

4.1.1.7.4 Método de Defuzzificação 

O método de defuzzificação utilizado é o centro do máximo (SHAW, 1998), 

apresentado com detalhes no subitem A.7 do APÊNDICE A. 

4.1.1.8 MPPT Fuzzy 

4.1.1.8.1 Concepção 

Considerando um humano na malha de controle, cuja responsabilidade é fornecer a 

tensão de referência de modo que o sistema opere no PMP, como mostrado na Figura 4.21. O 

MPPT fuzzy deve ser projetado para automatizar a forma como o especialista humano, que é 

bem-sucedido nesta tarefa, a executa. As informações que ele usa como entradas para o 
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processo de tomada de decisão é a função erro e a variação da função erro. 

Figura 4.21 - Humano na malha de controle. 

 
Fonte: Adaptado de Xiao et al. (2007) 

A variável de saída é o incremento (ou decremento) da tensão de referência, denominada 

neste texto de 𝑑𝑉𝑟𝑒𝑓. Ao incrementar (ou decrementar) a tensão de referência é possível saber 

se o ponto de operação está se afastando ou se aproximando do PMP. 

Depois de definidas as entradas e saídas, é necessário procurar obter uma descrição de 

como rastrear o PMP. Para isso, utiliza-se a curva 𝑃-𝑉 do GFV. Sabe-se que no PMP a derivada 

é igual a zero, na região à direita a derivada é negativa e à esquerda é positiva (Figura 4.22). 

Supondo que o sistema esteja operando à direita do ponto de máxima potência, o rastreador 

deve ser capaz de identificar esta condição e decrementar a tensão de referência, de modo que 

o ponto de operação se mova em direção ao PMP. Caso o ponto de operação se encontre do 

lado esquerdo, o rastreador deve incrementar o valor da tensão de referência. Caso o ponto de 

operação esteja no PMP, nenhuma ação é necessária. Essencialmente, é este comportamento 

que se espera do MPPT fuzzy. 
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Figura 4.22 - Curva P – V e os sinais de sua derivada. 

 
Fonte: Autoria própria. 

4.1.1.8.2 Variáveis de entrada e saída 

As funções erro e variação do erro são definidas, no domínio discreto, pelas Equações 

(4.42) e (4.43), respectivamente: 

 e(k) =
𝑑𝑃

𝑑𝑉
=
𝑃(𝑘) − 𝑃(𝑘 − 1)

𝑉(𝑘) − 𝑉(𝑘 − 1)
 (4.42) 

 𝑑𝑒(𝑘) = 𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1) (4.43) 

O erro é o coeficiente angular da reta tangente à curva 𝑃-𝑉, seu valor mínimo ocorre 

quando a tensão do GFV for máxima ( 𝑉𝐹𝑉 = 𝑉𝑂𝐶 ) e seu valor máximo quando a tensão do 

gerador assumir seu valor mínimo possível (𝑉𝐹𝑉 = 0), Figura 4.23. O universo de discurso 

estimado para a variável erro é o intervalo: 

 [(
𝑑𝑃

𝑑𝑉
)
𝑚𝑖𝑛

     (
𝑑𝑃

𝑑𝑉
)
𝑚á𝑥

] (4.44) 

Considerando o GFV da Tabela 4.2, tem-se que: 

 [(
𝑑𝑃

𝑑𝑉
)
𝑚𝑖𝑛

    (
𝑑𝑃

𝑑𝑉
)
𝑚á𝑥

] = [−91    10] (4.45) 

 

 



100 

Figura 4.23 - Curva P – V e retas tangente indicando os valores máximo e mínimo para a variável erro. 

 
Fonte: Autoria própria. 

As variáveis de entrada assumem cinco valores linguísticos (NB, NS, ZE, PS, PB) 

representados por funções de pertinência triangulares e trapezoidais e a variável de saída 

assume sete valores do tipo Singleton (NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB). 

A Figura 4.24 mostra como as funções de pertinência NB (Negative Big), NS (Negative 

Small), ZE (Zero), PS (Positive Small) e PB (Positive Big) foram distribuídas no universo de 

discurso da variável erro. 

Figura 4.24 - Distribuição das funções de pertinência no universo de discurso da variável erro. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Os conjuntos são mais estreitos quando o erro é positivo e, portanto, mais sensíveis. Isto 

faz com que o sistema seja mais reativo a variações quando opera nesta região. 

O universo de discurso para a variação do erro está normalizado no intervalo de [-1 1], 

tal como indicado na Figura 4.25. O intuito de se normalizar uma variável é que pela simples 
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multiplicação de uma constante pode-se ajustar o seu universo de discurso de maneira a obter 

uma resposta satisfatória do sistema. 

Figura 4.25 - Distribuição das funções de pertinência no universo de discurso da variável variação do erro. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A variável de saída é o incremento (ou decremento) da tensão de referência (𝑑𝑉𝑟𝑒𝑓). 

Para esta variável o seu universo de discurso será normalizado no intervalo de [-1 1], tal como 

indicado na Figura 4.26. 

Figura 4.26 - Funções de pertinência para a variável de saída. 

 
Fonte: Autoria própria. 

4.1.1.8.3 Base de regras de inferência 

Para a formulação da base de regras, o comportamento do sistema, para diferentes 

pontos de operação, pode ser analisado com a ajuda da Figura 4.27. Sabe-se que na região à 

esquerda do PMP o erro é positivo e na região à direita o erro é negativo. 
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Figura 4.27 - Deslocamento do ponto de operação nas regiões de erro negativo e erro positivo. 

 
Fonte: Autoria própria. 

É necessário conhecer como o erro varia em função do deslocamento do ponto de 

operação do sistema. Inicialmente, considera-se que o sistema esteja operando no ponto P1. 

Nesse ponto, não há potência consumida do GFV, o erro é negativo e seu módulo é máximo (em 

linguagem fuzzy, tem-se um erro negativo grande - NB). Quando o ponto de operação se desloca 

em direção ao ponto P2, o erro ainda é negativo, porém menor em módulo que o do ponto 

anterior (em linguagem fuzzy, tem-se um erro negativo pequeno - NS). Portanto entre estes dois 

instantes a variação do erro é positiva, o que leva à seguinte conclusão: se o ponto de operação 

se desloca em direção ao ponto P4 (ponto de curto-circuito) a variação do erro é positiva, caso 

o deslocamento vá ao encontro do ponto de circuito aberto (P1) a variação do erro é negativa. 

O ponto de operação pode se deslocar em diferentes velocidades. Essa característica é 

expressa pelo módulo da variação do erro. O deslocamento rápido do ponto de operação em 

direção ao ponto de curto-circuito é expresso em linguagem fuzzy por uma variação do 

erro (𝑑𝑒(𝑘)) positivo grande (PB). 

O que se espera da ação do MPPT fuzzy quando o sistema estiver operando próximo ao 

ponto P1 (erro negativo grande - NB) e esteja este ponto se deslocando em direção ao ponto de 

circuito aberto rapidamente (variação do erro negativo grande - NB) é que se tenha uma ação 

forte e negativa no valor da tensão de referência, fazendo com que o ponto de operação se 

desloque em direção ao ponto de máxima potência. Isso se traduz na regra:  

𝑺𝑬 𝑒 = 𝑁𝐵 𝑬 𝑑𝑒 = 𝑁𝐵 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑑𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑁𝐵 
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Outro trecho que pode ser analisado está em torno do ponto P4, com o ponto de operação 

se deslocando em direção ao ponto de curto-circuito rapidamente. Nesta situação o erro é 

positivo grande (PB) e sua variação também é positivo grande (PB). Portanto esta situação 

necessita de uma resposta forte e positiva na tensão de referência, levando à regra: 

𝑺𝑬 𝑒 = 𝑃𝐵 𝑬 𝑑𝑒 = 𝑃𝐵 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑑𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑃𝐵 

Para finalizar, considerando que o ponto de operação esteja próximo a P2, onde o erro 

é negativo pequeno (NS), e que ele se desloca em direção ao ponto de máxima potência 

rapidamente (variação do erro é positivo grande – PB), neste caso um pequeno decréscimo na 

tensão de referência é suficiente, traduzindo-se na regra: 

𝑺𝑬 𝑒 = 𝑁𝑆 𝑬 𝑑𝑒 = 𝑃𝐵 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑑𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑁𝑆 

As demais regras são estabelecidas procedendo de maneira semelhante e estão 

apresentadas na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - Base de regras para o MPPT Fuzzy. 

Erro/Variação do Erro NB NS ZE PS PB 

NB NB NB NB NM NS 

NS NB NM NS NM NS 

ZE NM NS ZE PS PM 

OS OS PM PS PM PB 

PB OS PM PB PB PB 

Fonte: Autoria própria. 

4.1.1.8.4 Método de Defuzzificação 

O método de defuzzificação utilizado é o centro do máximo apresentado com detalhes 

no subitem A.7 do APÊNDICE A. 

4.2 Conversor c.c.-c.a. 

O objetivo principal de um sistema de acionamento de um motor de indução com 

velocidade variável é produzir uma tensão c.a., onde a frequência é ajustada para fazer o motor 

operar na velocidade exigida pela carga com uma correspondente tensão como base (mais 

provável) em uma característica V/f constante. Objetivos secundários são frequentemente 

adicionados a esses sistemas, como taxas de rampa de velocidade controlada e controle de 
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realimentação de velocidade para aplicações de maior desempenho (HOLMES; LIPO, 2003). 

A Figura 4.28 mostra a configuração básica de um inversor usado normalmente em 

sistemas fotovoltaicos de bombeamento (DUZAT, 2000). A principal aplicação deste circuito 

é no controle de rotação do motor de indução, no qual a frequência de saída é variada (HART, 

2012). 

Figura 4.28 - Estrutura do inversor trifásico. 

 
Fonte: Adaptado de Duzat (2000) DUZAT e Holmes e Lipo (2003). 

Um esquema de chaveamento PWM pode ser utilizado com um inversor trifásico para 

reduzir a distorção harmônica total (DHT) da corrente na carga com uma filtragem simples 

(HART, 2012). A redução dos requisitos de filtro para redução de harmônicos e controle da 

amplitude da tensão de saída são duas vantagens distintas. As desvantagens incluem circuitos 

de controle mais complexos para as chaves e aumento nas perdas devido ao chaveamento mais 

frequente (HART, 2012).  

4.2.1 Inversores trifásicos com PWM 

A modulação por largura de pulso usada para os inversores trifásicos proporciona filtros 

reduzidos para a redução das componentes harmônicas e controlabilidade da amplitude da 

frequência fundamental. A técnica PWM senoidal (SPWM) é muito popular em conversores de 

frequência industriais e é amplamente discutida na literatura (MOHAN; UNDELAND; 

ROBBINS, 2002). No chaveamento PWM para o inversor trifásico, cada chave é controlada 

pela comparação da referência da onda senoidal (onda moduladora) com a onda triangular da 

portadora. A frequência fundamental na saída é a mesma da onda de referência e a amplitude 

de saída é determinada pelas amplitudes relativas das ondas de referência e da portadora 

(HART, 2012). 

As chaves são controladas aos pares, (Q1, Q4), (Q2, Q5) e (Q3, Q6). Quando uma chave 

em um determinado par é fechada, a outra é aberta. Cada par de chaves necessita de uma 
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referência com onda senoidal. As três senoides de referências são separadas por 120°, para 

produzir uma saída trifásica balanceada. A nível de ilustração a Figura 4.29 mostra uma 

portadora triangular e as três ondas de referências (𝑉𝑎,𝑚𝑜𝑑;  𝑉𝑏,𝑚𝑜𝑑;  𝑉𝑐,𝑚𝑜𝑑). Os controles 

das chaves são tais que: 

Q1 é ligado quando 𝑉𝑎,𝑚𝑜𝑑 >  𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 

Q2 é ligado quando 𝑉𝑏,𝑚𝑜𝑑 >  𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 

Q3 é ligado quando 𝑉𝑐,𝑚𝑜𝑑 >  𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 

Q4 é ligado quando 𝑉𝑎,𝑚𝑜𝑑 <  𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 

Q5 é ligado quando 𝑉𝑏,𝑚𝑜𝑑 <  𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 

Q6 é ligado quando 𝑉𝑐,𝑚𝑜𝑑 <  𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 

Figura 4.29 - Formas de onda da portadora triangular e moduladoras senoidais, tensões Vaz e Vbz e tensão 

de linha Vab. 

 
Fonte: Adaptado de Hart.(2012). 

Dois índices são de importante definição nesta técnica de controle:  

• Índice de modulação de amplitude: trata-se da razão entre as amplitudes da onda moduladora 

e portadora, Equação (4.46). 
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 𝑀 =
𝑉𝑚𝑜𝑑
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡

 (4.46) 

onde 𝑉𝑚𝑜𝑑 é o valor de pico da onda moduladora e 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 é valor de pico da onda portadora. O 

índice de modulação 𝑀 pode ser variado para mudar a amplitude da saída. Se 𝑀 for maior que 

1 (um), a amplitude de saída aumenta com 𝑀, mas não de modo linear (HART, 2012). 

• Índice de modulação de frequência: trata-se da razão entre as frequências da onda portadora 

e moduladora, Equação (4.47). 

 𝑚𝑓 =
𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑓𝑚𝑜𝑑
 (4.47) 

sendo que a frequência da onda portadora é a frequência estipulada para o chaveamento e a 

frequência da moduladora é a frequência da componente fundamental da tensão de saída da 

conversão. Para não haver distorções na inversão, 𝑚𝑓 deve ser escolhido maior que 21 (LUO; 

YE, 2017). 

Usando análise de Fourier é possível mostrar que as componentes fundamentais das 

tensões de linha são da forma (HOLMES; LIPO, 2003): 

 𝑉𝑎𝑏 = 𝑉𝑎𝑧 − 𝑉𝑏𝑧 = 𝑀√3𝑉𝑑𝑐𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜋/6) (4.48) 

 𝑉𝑏𝑐 = 𝑉𝑏𝑧 − 𝑉𝑐𝑧 = 𝑀√3𝑉𝑑𝑐𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝜋/2) (4.49) 

 𝑉𝑐𝑎 = 𝑉𝑐𝑧 − 𝑉𝑎𝑧 = 𝑀√3𝑉𝑑𝑐𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 5𝜋/6) (4.50) 

Idealmente, o índice de modulação pode variar entre 𝑀 = 0 𝑒 𝑀 = 1 para fornecer uma 

relação linear entre a onda de modulação e a da componente fundamental da tensão de saída 

(BOSE, 2002). Para valores acima deste intervalo, a relação de linearidade deixa de existir, 

entrando em uma região conhecida como sobremodulação. À medida que o índice de 

modulação se aproxima da unidade, os pulsos em torno do centro dos semiciclos positivos e 

negativos, respectivamente, tendem a desaparecer, Figura 4.30. 

A sobremodulação é conhecida por produzir distorção de baixa frequência e deve ser 

evitada (HOLMES; LIPO, 2003). 
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Figura 4.30 - Formas de onda na região de sobremodulação. 

 
Fonte: Adaptado de Bose (2002). 

As séries de Fourier para tensão na saída do PWM têm uma frequência fundamental que 

é a mesma do sinal de referência. As frequências harmônicas existem em torno das frequências 

múltiplas de chaveamento. As magnitudes de algumas componentes harmônicas são muito 

maiores, algumas vezes maiores que a da fundamental. Contudo, pelo fato destas componentes 

harmônicas serem localizadas em altas frequências, um filtro passa-baixa simples pode ser bem 

eficaz para sua remoção. Aumentando-se a frequência da portadora, portanto 𝑚𝑓, ampliam-se 

as frequências onde ocorrem as componentes harmônicas. Uma desvantagem das frequências 

de chaveamentos altas é uma perda maior nas chaves usadas para implementar o inversor 

(HART, 2012). 

A seleção de uma frequência de portadora depende do compromisso entre a perda no 

inversor e a perda na máquina. Frequência de portadora mais alta aumenta a perda de comutação 

do inversor, porém diminui a perda ocasionada pelas componentes harmônicas na máquina. 

Uma frequência de portadora ideal deve ser selecionada de tal forma que a perda total do 

sistema seja mínima (BOSE, 2002). 

4.2.2 O controle escalar - Controle V/f  

Se a frequência elétrica aplicada ao motor mudar, a rotação do motor de indução mudará 

proporcionalmente. Contudo, se a tensão aplicada for mantida constante quando a frequência 

diminuir, o fluxo magnético no entreferro aumentará para o ponto de saturação o que não é 

desejável. Para manter o fluxo no entreferro constante e igual ao seu valor nominal efetua-se a 
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variação da tensão aplicada proporcionalmente a frequência. Mantendo essa relação constante 

obtém-se torque constante em toda a faixa de operação (YOUSUF et al., 2012). Portanto a taxa 

da tensão aplicada em relação à frequência aplicada deve ser constante. 

 𝑉

𝑓
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

(4.51) 

 O termo “controle volts/hertz” ou controle escalar é sempre usado nesta situação e é o mais 

utilizado devido à sua simplicidade e devido ao fato de que a grande maioria das aplicações não 

requerer alta precisão e/ou rapidez no controle da velocidade (WEG S/A, 2010), como é o caso 

do bombeamento fotovoltaico. 

4.2.3 Controle V/f quadrático 

Bombas centrífugas são um exemplo típico de cargas cujo torque é variável, assim como 

os ventiladores. A demanda de torque na ponta do eixo do motor para esse tipo de carga é 

proporcional ao quadrado da velocidade de rotação e a potência varia com o cubo dessa 

velocidade. 

Um segundo modo de operação, referenciado como controle 𝑉/𝑓quadrático que 

corresponde a uma curva 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜/𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 quadrática, é mais adequado aos requisitos de 

torque para aplicações de bombas centrífugas e ventiladores. 

A Figura 4.31 mostra as curvas 𝑉/𝑓 utilizadas no controle escalar linear e quadrático 

para o conversor de frequência CF W10 da fabricante WEG (WEG S/A, 2016). Nota-se que a 

tensão varia linearmente (ou de forma quadrática) com a frequência até um determinado limite. 

Esse limite é definido pela tensão nominal de alimentação do motor e pela frequência nominal, 

normalmente 60 Hz. A partir desse ponto a tensão permanece constante em seu valor nominal. 
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Figura 4.31 - Curvas V/f linear e quadrática. 

 
Fonte: Manual do CFW10 (WEG S/A, 2016). 

4.2.4 Modulação Senoidal com Injeção de Terceiro Harmônico 

O método de Injeção de Terceiro Harmônico é empregado na técnica PWM senoidal 

(SPWM) para aumentar a faixa do índice de modulação (BORKAR; CHOWDHURY, 2017). 

A maior limitação com os conceitos apresentados até agora é o reduzido valor da tensão 

de pico de linha de saída (√3𝑉𝑑𝑐) comparado com a tensão disponível no barramento c.c. 

(2𝑉𝑑𝑐). O índice máximo de modulação de um inversor PWM (𝑀 = 1) pode ser aumentado 

incluindo um termo correspondente à componente harmônica de terceira ordem na forma de 

onda de referência de cada fase (HOLMES; LIPO, 2003). 

Esta opção é uma variação da modulação senoidal, onde a superposição de duas senoides 

forma a onda moduladora (onda de referência). Isto implica na possibilidade de uma maior 

variação do índice de modulação, sem que ocorra sobremodulação. A Figura 4.32 auxilia no 

entendimento desta vantagem. 
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Figura 4.32 - Onda portadora triangular, onda moduladora Vm1, componente harmônica de terceira ordem 

Vm3 e a onda moduladora resultante Vmod. 

 
Fonte: Adaptado de Wu (2006). 

Como se pode ver, a onda que representa a componente fundamental (𝑉𝑚1) possui um 

valor de pico que ultrapassa o valor de pico da onda triangular (𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡). Isto leva à condição de 

operação em sobremodulação. Com o auxílio da componente harmônica de terceira ordem 

(𝑉𝑚3), forma-se uma nova onda moduladora (𝑉𝑚𝑜𝑑) somando-se estas duas componentes. 

Pela Figura 4.32, nota-se que a onda reduz o valor da onda moduladora resultante no 

ponto de pico da onda fundamental e cria dois novos picos, em posições diferentes do pico 

antigo, que não mais superam o valor máximo da portadora, saindo da região de 

sobremodulação, ou seja, esta ação aumenta a faixa linear de operação do sistema. 

Com a injeção de terceiro harmônico, a amplitude máxima da componente fundamental 

para manter a operação na região linear é de: 

 𝑉𝑚1 =
2

√3
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 (4.52) 

Esta relação pode ser verificada facilmente, bastando para isso analisar as ondas 

senoidais de primeiro e terceiro harmônico. A Figura 4.33 mostra estas duas curvas. 
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Figura 4.33 - Ondas senoidais de primeiro e terceiro harmônico sincronizadas. 

 
Fonte: Adaptado de Wu (2006). 

Para ângulos múltiplos de 60°, a componente de terceiro harmônico possui valor nulo, 

assim, esses pontos não são afetados por essa componente. O limite admissível de amplitude 

para a senoide fundamental pode ser calculado utilizando esses pontos, permitindo escrever: 

 𝑉𝑚1𝑠𝑒𝑛(60°) = 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 (4.53) 

logo  

 𝑉𝑚1 =
2

√3
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 (4.54) 

A equação da onda moduladora resultante é dada pela Equação (4.55). 

 𝑉𝑚𝑜𝑑 =
2

√3
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) + 𝑘𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑠𝑒𝑛(3𝜔𝑡) (4.55) 

Para determinar o valor de pico, basta encontrar o valor de amplitude, tal que esta função 

possua o valor de pico no ângulo de 60°. Primeiramente, deriva-se a função igualando-a a zero: 

 
𝑑𝑉𝑚𝑜𝑑

𝑑𝜔𝑡
=
2

√3
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 3𝑘𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑐𝑜𝑠(3𝜔𝑡) = 0 (4.56) 

Em seguida, faz-se 𝜔𝑡 = 60° na Equação (4.56): 

 
2

√3
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑐𝑜𝑠(60°) + 3𝑘𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑐𝑜𝑠(180°) = 0 (4.57) 

então 
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 𝑘 =
1

3√3
 (4.58) 

Substituindo a Equação (4.58) em (4.55). 

 𝑉𝑚𝑜𝑑 =
2

√3
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) +

1

3√3
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑠𝑒𝑛(3𝜔𝑡) (4.59) 

logo 

 𝑉𝑚𝑜𝑑 =
2

√3
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡 [𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) +

1

6
𝑠𝑒𝑛(3𝜔𝑡)] (4.60) 

O resultado mostra que há um acréscimo de 15,47% à região de linearidade. Vale 

ressaltar que a inclusão das componentes de terceiro harmônico nas ondas moduladoras de cada 

fase, por serem iguais, não implica no aparecimento destas componentes nas tensões de linha 

na saída do conversor (WU, 2006). 

4.2.5 Controle V/f em malha aberta PAM/SPWM  

O modo padrão de operação de um inversor é manter a tensão do barramento c.c. em 

um valor constante e ajustar o índice de modulação para controlar a tensão de saída. A presença 

do conversor SEPIC no primeiro estágio, permite um modo alternativo de controlar o inversor, 

combinando modulação por amplitude de pulso (PAM - Pulse-Amplitude Modulation) e PWM. 

A técnica consiste em variar a tensão de barramento c.c. e manter constante, em seu maior valor 

possível, o índice de modulação. Conforme descrito em Boglietti et al. (1996) e Ding (2007), 

este modo de operação reduz as perdas no ferro do motor e o conteúdo harmônico. 

Do ponto de vista energético, o uso de inversores com índice de modulação constante e 

no seu máximo valor e tensão de barramento c.c. variável pode ser considerada uma ótima 

solução quando a exigência de desempenho dinâmico não é rígida (BOGLIETTI et al., 1996). 

Esse é o caso dos sistemas fotovoltaicos de bombeamento. 

A Figura 4.34 mostra o conteúdo harmônico da tensão e corrente no motor, obtido por 

meio de simulação computacional, para o modo padrão e o referido modo alternativo de 

operação de um inversor alimentando uma motobomba na frequência de 44 Hz, para fins de 

comparação. 
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Figura 4.34 - Conteúdo harmônico: - Tensão: a) modo tradicional, b) Modo alternativo; - Corrente: c) 

modo tradicional, d) modo alternativo. 

  
Fonte: Autoria própria. 

4.2.6 Controlador fuzzy para o conversor c.c.-c.a. 

O controlador fuzzy proposto tem como objetivo regular a frequência de acordo com a 

tensão de barramento, de modo a manter o índice de modulação constante e em seu valor 

máximo. 

4.2.6.1 Variáveis de entrada e saída 

As funções erro e variação do erro (variáveis de entrada) são definidas como: 

 𝑒(𝑘) = 𝑓𝑟(𝑘) − 𝑓(𝑘) (4.61) 

 𝑑𝑒(𝑘) = 𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1) (4.62) 

onde 𝑓𝑟(𝑘) é a frequência de referência (set-point) e 𝑓(𝑘) é a frequência do conversor. A saída 

do controlador é o incremento (ou decremento) da frequência do conversor (𝑑𝑓). Ao 
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incrementar (ou decrementar) a frequência, é possível acelerar ou desacelerar a motobomba, 

Figura 4.35. 

Figura 4.35 - Esquema de controle para o Conversor c.c.-c.a.. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Para um esquema de controle 𝑉/𝑓quadrático pode-se escrever: 

 
𝑉𝑁

𝑓𝑁
2 =

𝑉

𝑓2
 (4.63) 

onde 𝑉𝑁 𝑒 𝑓𝑁 são os valores nominais para a tensão e frequência (𝑉𝑁 = 220 𝑉 

 𝑒 𝑓𝑁 = 60 𝐻𝑧) e 𝑉 𝑒 𝑓 são os valores para a tensão e frequência em um ponto de operação. 

Para um inversor de seis chaves, o valor de pico da tensão de linha é dado por: 

 𝑉 = 𝑀√3
𝑉𝐵
2

 (4.64) 

Substituindo a Equação (4.64) e os valores nominais de tensão e frequência na equação 

(4.63), tem-se: 

 220√2

602
=
𝑀√3

𝑉𝐵
2

𝑓2
 (4.65) 

Para a técnica PWM senoidal com injeção de terceiro harmônico, o valor máximo para 

o índice de modulação é 𝑀 =
2

√3
. Substituido este valor na Equação (4.65), obtém-se uma 

relação entre a frequência e a tensão de barramento para um índice de modulação máximo. 

 𝑓 = 3,4√𝑉𝐵 (4.66) 

A equação (4.66) é usada para estabelecer o valor de referência para a frequência a partir 

do nível de tensão do barramento do conversor - Figura 4.36. 
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Figura 4.36 - Controlador Fuzzy na Malha de controle. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O universo de discurso para a todas as variáveis é normalizado no intervalo de [-1 1] e 

suas formas são simétricas (Figuras 4.37, 4.38 e 4.39). As variáveis de entrada assumem cinco 

valores linguísticos (NB, NS, ZE, PS, PB) representados por funções de pertinência triangulares 

e trapezoidais e a variável de saída assume sete valores do tipo Singleton (NB, NM, NS, ZE, PS, 

PM, PB). 

Figura 4.37 - Distribuição das funções de pertinência no universo de discurso da variável erro. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 4.38 - Distribuição das funções de pertinência no universo de discurso da variável variação do erro. 

  
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 4.39 - Distribuição das funções de pertinência no universo de discurso da variável de saída. 

   
Fonte: Autoria própria. 

4.2.6.2 Base de regras de inferência 

A base de regras é composta de vinte e cinco regras que podem ser estabelecidas por 

meio de análises semelhantes realizadas anteriormente. Elas estão apresentadas na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 - Base de regras para o Controlador Fuzzy do Conversor c.c.-c.a.. 

Erro/Variação do Erro NB NS ZE PS PB 

NB NB NB NB NM NS 

NS NB NM NS NM NS 

ZE NM NS ZE PS PM 

PS PS PM PS PM PB 

PB PS PM PB PB PB 

Fonte: Autoria própria. 

4.2.6.3 Método de Defuzzificação 

O método de defuzzificação utilizado é o centro do máximo apresentado com detalhes 

no subitem A.7 do APÊNDICE A. 
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4.3 SIMULAÇÕES 

A simulação computacional permite que experimentos, que normalmente seriam feitos 

em sistemas reais com alto custo de montagem, sejam feitos numericamente em um 

computador, economizando tempo e investimentos, e tem como propósito compreender o 

comportamento operacional dos diversos componentes do sistema e a interação entre eles. 

A simulação possibilita que uma ampla gama de parâmetros do sistema seja variada e 

que suas características operacionais sejam investigadas, propiciando rastrear todas as etapas 

de conversão de energia e identificar detalhadamente as perdas em todo o sistema.  

4.3.1 Simulação do Controlador Fuzzy + SEPIC 

O circuito para simulação (Matlab/Simulink) do controlador fuzzy é mostrado na 

Figura 4.40 e seus parâmetros para simulação são: tempo de simulação de 1 (um) segundo e 

configuração do solver como Variable step e ode23tb (stiff/TR-BDF2). 
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Figura 4.40 - Circuito para a simulação do MPPT Fuzzy. 

 
Fonte: Autoria própria.
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Os parâmetros do GFV, utilizado na simulação, estão apresentados nas Tabela 4.2 e os 

valores para os componentes do conversor SEPIC estão mostrados na Tabela 4.4. 

O objetivo da simulação é mostrar o comportamento do dispositivo mediante as 

principais perturbações em um sistema fotovoltaico que são as variações da irradiância e 

temperatura. A simulação começa em 𝑡 = 0 𝑠, inicialmente com o controlador desabilitado. Em 

𝑡 = 0,01 𝑠 o controlador é habilitado. A Figura 4.41 mostra os principais resultados. 

Com o controlador desabilitado, a potência FV é zero e a tensão FV é aproximadamente 

a tensão de circuito aberto (aproximadamente 130 V). A partir de sua habilitação (𝑡 = 0,01 𝑠) 

a tensão FV tem o comportamento esperado, seguindo a referência mesmo durante as variações 

de irradiância e temperatura. 

Figura 4.41 - Comportamento da potência e tensão FV frente as variações de irradiância, temperatura e a 

referência. 

 
Fonte: Autoria própria. 

4.3.2 Simulação do MPPT P&O + Controlador Fuzzy + SEPIC 

O circuito para simulação (Matlab/Simulink) do MPPT Perturba e Observa está 

mostrado na Figura 4.42. Neste caso, a referência é estabelecida pelo rastreador de máxima 

potência Perturba e Observa.
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Figura 4.42 - Circuito para a simulação do MPPT Perturba e Observa. 

 
Fonte: Autoria própria.
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A simulação começa em 𝑡 = 0 𝑠, inicialmente com o controlador e o MPPT 

desabilitados. Em 𝑡 = 0,01 𝑠 e 𝑡 = 0,03 𝑠 o controlador e o rastreador são habilitados, 

respectivamente. A Figura 4.43 mostra os principais resultados para a simulação. A potência 

FV é zero e a tensão FV é aproximadamente a tensão de circuito aberto, com o controlador e o 

rastreador desabilitados. A partir da habilitação dos algoritmos a potência FV começa a subir 

até o valor em torno de 300 𝑊, mantendo-se nesse valor até o instante 𝑡 = 0,2 𝑠. A partir deste 

instante a irradiância começa a subir até alcançar, em 𝑡 = 0,3 𝑠, o patamar de 1.000 𝑊 𝑚2⁄  

provocando elevação correspondente da potência FV. 

A partir do instante 𝑡 = 0,4 𝑠 a temperatura começa a subir passando de 25 °C para 

65  °C em 𝑡 = 0,5 𝑠. Nesse intervalo a potência e a tensão FV sofrem uma queda. 

Em 𝑡 = 0,6 𝑠, uma queda brusca na irradiância se inicia, indo do nível de 1.000𝑊 𝑚2⁄  

para 300𝑊 𝑚2⁄ , em 𝑡 = 0,7 𝑠. Nesse intervalo, a potência sofre também uma queda. 

A partir do instante 𝑡 = 0,8 𝑠 a temperatura começa a cair e correspondentemente ocorre 

uma pequena elevação de potência juntamente com a elevação da tensão FV. 

A tensão fotovoltaica em todo o período em que o rastreador está ativo permanece na 

faixa de 90 V a 108 V. Constata-se que variações no nível de irradiância não causam variações 

consideráveis na tensão FV de máxima potência, enquanto variações na temperatura da célula 

produzem variações em proporções muito mais significativas. 

Figura 4.43 - Respostas para a potência e tensão FV do MPPT Perturba e Observa frente às variações de 

irradiância e temperatura. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.3 Simulação do MPPT Fuzzy + Controlador Fuzzy + SEPIC 

O circuito para simulação (Matlab/Simulink) do MPPT fuzzy está mostrado na 

Figura 4.44. Neste caso, a referência é estabelecida pelo rastreador de máxima potência fuzzy. 

.
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Figura 4.44 - Circuito para a simulação do MPPT Fuzzy. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 4.45 mostra que o desempenho do sistema é bastante semelhante ao sistema 

anterior, que utiliza o MPPT Perturba e Observa. Os comportamentos da potência e da tensão 

FV são bastante similares, sendo que o sistema com o rastreador fuzzy apresenta menor 

oscilação, característica evidenciada pela melhor definição das linhas, para a tensão de 

referência, nos respectivos gráficos, principalmente no intervalo de 𝑡 = 0,05 𝑠 𝑎 𝑡 = 0,2 𝑠. Isso 

pode ser mais facilmente notado nos gráficos da Figura 4.46. 

Figura 4.45 - Respostas para a potência e tensão FV do MPPT Fuzzy frente às variações de irradiância e 

temperatura. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 4.46 - Respostas para a potência e tensão FV do MPPT Fuzzy (curva em azul) e Perturba e Observa 

(curva em vermelho) frente às variações de irradiância e temperatura. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A eficiência de MPPT total é calculada de acordo com a equação (4.67) (BAYOD-

RÚJULA; CEBOLLERO-ABIÁN, 2014). 

 𝜂𝑀𝑃𝑃𝑇 =
∫ 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙𝑑𝑡
𝑡

0

∫ 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑑𝑡
𝑡

0

 (4.67) 

Onde, 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 é a potência fotovoltaica e 𝑃𝑚𝑎𝑥 é a potência teórica máxima do GFV. Já a eficiência 

de MPPT instantânea e é calculada por: 

 𝜂𝑀𝑃𝑃𝑇(𝑡) =
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑃𝑚𝑎𝑥

 (4.68) 

O gráfico da Figura 4.47 mostra o comportamento da eficiência de MPPT (instantânea 

e total) das simulações anteriores, para os rastreadores Perturba e Observa e Fuzzy. O MPPT 

Fuzzy apresenta desempenho ligeiramente superior ao MPPT Perturba e Observa. Os valores 

para a eficiência de MPPT total são de 99,16 % para o MPPT Fuzzy e 99,15 % para o MPPT 

Perturba e Observa. 
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Figura 4.47 - Eficiência de MPPT para o MPPT Fuzzy (curva em azul) e Perturba e Observa (curva em 

vermelho). 

 
Fonte: Autoria própria. 

4.3.4 MPPT Fuzzy + Controlador Fuzzy + SEPIC + Conversor c.c.-c.a. + Controlador 

Fuzzy para o conversor c.c.-c.a. 

O circuito para simulação (Matlab/Simulink) está mostrado na Figura 4.48 e seus 

parâmetros para simulação são: tempo de simulação de 1 (um) segundo e configuração do solver 

como Variable step e ode23tb (stiff/TR-BDF2).  

A presença do conversor SEPIC no primeiro estágio, permite controlar o inversor 

combinando Modulação PAM e PWM.
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Figura 4.48 - Circuito para a simulação do Controlador Fuzzy. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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O controlador fuzzy do conversor c.c.-c.a. estabelece a referência de frequência para o 

controlador V/f quadrático, responsável pelo acionamento dos transistores do conversor 

c.c.-c.a.. A Figura 4.49 mostra os principais resultados para a simulação. A referência de 

frequência e a tensão de barramento refletem as variações que ocorrem na potência FV, isto é, 

maior nível de potência disponível na entrada ocasiona maior tensão de barramento e por 

conseguinte aumento na velocidade de rotação da bomba (maior frequência) e vice-versa. A 

tensão de linha (𝑉𝑎𝑏) é modulada pela amplitude da tensão de barramento. 

Figura 4.49 - Respostas para a potência FV, tensão FV, tensão de barramento, tensão de linha e frequência 

de referência frente às variações de irradiância e temperatura. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.5 Circuito completo 

O circuito para simulação (Matlab/Simulink) é mostrado na Figura 4.50 e seus 

parâmetros para simulação são: tempo de simulação de 5 (cinco) segundos e configuração do 

solver como Variable step e ode23tb (stiff/TR-BDF2).
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Figura 4.50 - Circuito completo. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 4.51 mostra o comportamento das tensões de barramento e de linha, da 

frequência, da velocidade do motor e da vazão frente às variações da geração FV. A simulação 

começa em 𝑡 = 0 𝑠, com o MPPT e o controlador fuzzy do SEPIC desabilitados. Em 𝑡 = 0,01 𝑠 

e 𝑡 = 0,03 𝑠 o controlador e o MPPT são habilitados, respectivamente. Inicialmente a potência 

FV é zero e a tensão FV corresponde ao seu valor de circuito aberto. Após a habilitação do 

controlador e do MPPT a tensão FV segue a referência estabelecida pelo MPPT, de acordo com 

as variações meteorológicas. A frequência de referência é estabelecida pelo controlador fuzzy 

do conversor c.c.-c.a. de acordo com o nível da tensão do barramento. Quanto maior o recurso 

solar disponível, maior a tensão de barramento, o que leva ao aumento da velocidade de rotação 

da bomba. A tensão de linha é modulada pela amplitude da tensão de barramento e a frequência 

para a qual o sistema inicia o fluxo de bombeamento fica em torno de 50 Hz. 
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Figura 4.51 - Respostas para a potência FV, tensão FV, tensão de linha, frequência de referência e 

velocidade da bomba frente às variações de irradiância e temperatura. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 4.52 mostra parte da simulação (intervalo de 1,5 s a 2,5 s) onde a frequência 

de referência cresce de 40 Hz a 60 Hz. A tensão de linha pulsada modulada pela tensão de 

barramento é mostrada com mais detalhes e sua aplicação no motor de indução (filtro-carga 

indutiva) gera uma forma de onda de corrente bem próxima da senoidal. Neste intervalo, 

observa-se que a amplitude da corrente está diminuindo em direção ao seu valor nominal, o que 

é característico do acionamento (partida) dos motores elétricos de indução. 

Figura 4.52 - Respostas para a tensão de linha, corrente do estator, frequência de referência, velocidade da 

bomba e a vazão, no intervalo de 1,5 s a 2,5 s. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A Figura 4.53 mostra os resultados da simulação, considerando os componentes do 

conversor SEPIC não ideais. Os parâmetros 𝑟𝐶𝐼𝑁 , 𝑟𝐿1, 𝑟𝑆, 𝑟𝐶2, 𝑟𝐿2, 𝑟𝐷1 𝑒 𝑟𝐶3 descrevem as 

resistências equivalente série associadas aos componentes e 𝑉𝐷1.é a queda de tensão quando o 

diodo está conduzindo. A partir dos componentes utilizados na construção física do conversor 

SEPIC, que será apresentada posteriormente, os valores dos parâmetros 𝑟𝐶𝐼𝑁 , 𝑟𝐿1, 𝑟𝐶2, 𝑟𝐿2 𝑒 𝑟𝐶3 

foram obitidos com a ajuda de um medidor de ESR (Equivalent Series Resistance). Os valores 
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dos parâmetos 𝑟𝑆, 𝑟𝐷1 𝑒 𝑉𝐷1 foram obitidos a patir dos manuais dos fabricantes. A Tabela 4.8 

exibe os valores. 

Tabela 4.8 - Valores dos parâmetros utilizados na simulaçao do SFVB, considerando os componetes do 

converosr SEPIC não ideais. 

Parâmetro Valor 

𝑟𝐶𝐼𝑁 1,1 Ω 

𝑟𝐿1 = 𝑟𝐿2 0,3 Ω 

𝑟𝑆 0,107 Ω 

𝑟𝐶2 0,06 Ω 

𝑟𝐶3 0,18 Ω 

𝑟𝐷1 0,23 Ω 

𝑉𝐷1 1,37 𝑉 

Fonte: Autoria própria. 

Os comportamentos da potência e da tensão FV são bastante similares às do modelo 

com componentes ideais, indicando que o controlador e o MPPT fuzzy conseguem lidar com 

mudanças nos modelos dos componentes sem qualquer alteração em suas bases de regras. 
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Figura 4.53- Respostas para a potência FV, tensão FV, tensão de linha, frequência de referência e 

velocidade da bomba frente às variações de irradiância e temperatura. 

 



136 

As não idealidades dos componentes introduzem perdas no sistema, ocasionando 

redução do volume de água bombeado. A Figura 4.54 mostra a evolução da vazão considerando 

o converosor SEPIC com componentes ideais (sem perdas) e com componentes não ideais (com 

perdas). 

Figura 4.54 - Efeito das não idealidades dos componentes do converosor SEPIC na vazão do SFVB. 
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5 FERRAMENTAS PARA A CONFECÇÃO E TESTE OPERACIONAL DO 

CONVERSOR 

5.1 Placa de Desenvolvimento Núcleo STM 

Os fabricantes de microcontroladores, como a STMicroelectronics (STM), 

reconheceram há muito tempo que não podiam fornecer apenas chips para clientes em potencial, 

já que a maioria não teria como avaliá-los de maneira eficaz para uso potencial em seus 

produtos. Essa é a razão pela qual os fabricantes oferecem placas de avaliação e demonstração 

a custo relativamente baixo e que têm microcontroladores representativos, todos configurados 

e prontos para serem executados (NORRIS, 2018). A STM oferece uma série de placas desse 

tipo. Elas são de baixo custo, geralmente de US $ 10 a US $ 15. Neste trabalho a placa usada é 

a STM32 Núcleo-L476RG (STMICROELECTRONICS, 2020) - Figura 5.1. O processador 

usado na placa é o processador ARM Cortex M-4 de 32 bits. 

Figura 5.1 - Placa STM 32 Nucleo – L476RG. 

 
Fonte: STMicroelectronics (2020) 

Características da placa 

• Microcontrolador STM32; 

• 1 LED de usuário; 

• 1 botão de usuário e 1 botão de reset; 

• Cristal oscilador de 32,768 kHz; 

• Conectores de placa: conector de expansão; 
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• Opções flexíveis de fonte de alimentação: ST-LINK, USB VBUS ou fontes externas; 

• Programador / depurador ST-LINK integrado; 

• Bibliotecas e exemplos abrangentes de software livre disponíveis com o pacote do 

MCU - Microcontroller Unit do STM32Cube; 

• Suporte a uma ampla variedade de ambientes integrados de desenvolvimento (IDE - 

Integrated Development Environment); 

5.2 Pacotes de software 

5.2.1 MDK (Microcontroller Development Kit) 

O MDK da Keil permite criar aplicações embarcadas para uma ampla gama de 

dispositivos com microcontroladores baseados no Arm Cortex-M. O MDK inclui o µVision 

IDE e debugger, o compilador Arm C / C ++ e os componentes essenciais de middleware. Ele 

suporta mais de 5.500 dispositivos e é de fácil aprendizagem. É um software comercial, porém 

o fornecedor disponibiliza versões de avaliação gratuita para os desenvolvedores que desejam 

testar antes de comprar. A única restrição com essas versões é que elas limitam o tamanho do 

programa em 32 kB. Embora esse limite possa parecer pequeno, na realidade, é mais do que 

adequado para quase todos os projetos. A versão de avaliação pode ser baixada em 

https://www.keil.com/download/product/. 

5.2.2 STM32CubeMX 

O fabricante STM fornece um aplicativo chamado STM32CubeMX, que ajuda a 

configurar sua linha de MCUs e placas de demonstração. O utilitário STM32CubeMX é uma 

ferramenta baseada em GUI (Graphical User Interface) que ajuda a criar arquivos de 

configuração personalizados usando a linguagem C. Por exemplo, este utilitário pode criar todo 

o código fonte necessário para piscar o LED do usuário (LD2) na placa NUCLEO-L476RG. O 

código-fonte em linguagem C abrange o relógio do processador, a porta periférica e a 

configuração de entrada/saída de uso geral (GPIO - General-Purpose Input/Output), além de 

alguns outros. O aplicativo STM32CubeMX pode ser baixado gratuitamente no site da STM, 

https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html. 

5.2.3 ST-LINK 

O software ST-LINK (https://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html) é 

responsável por estabelecer o link de comunicação entre o PC (Personal Computer) ou 

Notebook (Equipamento onde o programa é desenvolvido) e a placa Núcleo ST32. É o único 

meio pelo qual o software desenvolvido pode ser carregado para a placa. O ST-LINK deve ser 

https://www.keil.com/download/product/
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html
https://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html


139 

baixado e instalado para começar o desenvolvimento com o Núcleo STM32. 

5.3 STEVAL-IPM15B 

O STEVAL-IPM15B é uma placa compacta para acionamento de motores baseada no 

SLLIMM ™ (módulo inteligente de baixa perda) 2ª série (STGIB15CH60TS-L). Oferece uma 

solução acessível e fácil de usar para acionamento de motores em uma ampla gama de 

aplicações, tais como eletrodomésticos, ar condicionado, compressores, ventiladores e 

inversores trifásicos para acionar motores em geral. Oferece uma ampla gama de recursos como 

bloqueio de subtensão, desligamento inteligente, sensor de temperatura integrado e proteção 

contra sobrecorrente. O STEVAL-IPM15B é compatível com a placa de controle STM32, 

permitindo que os projetistas construam uma plataforma completa para o controle do motor 

(Figuras 5.2 e 5.3). 

Figura 5.2 – Modulo STEVAL-IPM15B vista superior. 

 
Fonte: Manual do usuário STEVAL-IPM15B (2019). 

Figura 5.3 - Modulo STEVAL-IPM15B vista inferior. 

 
Fonte: Manual do usuário STEVAL-IPM15B (2019).  
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5.4 AVALIAÇÃO E ANÁLISE EXPERIMENTAL 

A bancada para as medições dos testes preliminares é composta pelo protótipo do 

conversor SEPIC juntamente com seu circuito de acionamento do seu transistor MOSFET, 

placa STEVEL-IPM15B (Conversor c.c.-c.a.), placa STM32 Núcleo-L476RG (usada para 

embarcar o software de controle), osciloscópio Hantek DSO2C10 (usado na observação das 

formas de onda), fonte de alimentação Wanptek DPS3010U (usada na alimentação de entrada 

do conversor), gerador de funções UNI-T UTG962E (empregado nos testes controlados na 

razão cíclica), multímetro Hikari HM-2090  (usado para observar tensões diversas), fonte 

genérica de 36 V/10 A (também usada na alimentação de entrada do conversor), fonte auxiliar 

com saídas de +15 V, -15 V, +12 V, +5 V e +3,1 V (empregada para alimentar os 

amplificadores operacionais, circuitos de acionamento dos MOSFET, etc.), lâmpadas halógenas 

de 100 W (para serem usadas como carga), sensores de tensão e corrente (medição de grandezas 

elétricas), display gráfico oled 0.96’’ 128x64 (visualização de parâmetros) e notebook Acer 

Core i7 (desenvolvimento do software) - Figura 5.4. 

Figura 5.4 – Bancada de testes. 

  
Fonte: Autoria própria. 

O esquemático do conversor SEPIC juntamente com o circuito de acionamento do 

transistor MOSFET está mostrado na Figura 5.5. O circuito de acionamento se faz necessário 

porque o microcontrolador, responsável pelo controle do MOSFET, não tem capacidade 
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suficiente de corrente e de tensão. 

Figura 5.5 – Conversor SEPIC com o circuito de acionamento do MOSFET. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Todas as estratégias de controle que compõem o SCP foram implementadas utilizando 

a placa de desenvolvimento STM32 Nucleo-64 com STM32L476RG MCU NUCLEO-

L476RG. As medições da tensão e corrente de entrada e tensão de barramento foram 

condicionadas com filtros passa-baixa de segunda ordem tipo Sallen-Key, com frequência de 

corte de 100 Hz (Figura 5.6). Os filtros são usados para mitigar as componentes de alta 

frequência geradas pela comutação do conversor c.c.-c.c.. 

Para a medição da tensão de entrada do conversor c.c.-c.c. e tensão de barramento (saída 

do conversor c.c.-c.c.), utiliza-se divisores resistivos como sensores. Para a leitura da corrente 

de entrada, é usado o módulo ACS712 30 A, que é uma placa com o CI ACS712 e componentes 

necessários para seu uso (Figura 5.7). O CI ACS712 é um sensor de efeito Hall que gera uma 

saída de tensão proporcional à corrente que flui entre os pinos IP+ e IP- (Figura 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 



142 

Figura 5.6: Circuito para condicionamento de sinais dos sensores de tensão e corrente. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 5.7 - Módulo ACS712 30 A. 

  
Fonte: Adaptado de Google Imagens. 

 

Figura 5.8 – Aplicação típica do CI ACS712. 

 
Fonte: ACS712 Datasheet (2006). 
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5.4.1 Testes do conversor c.c.-c.c. 

O conversor c.c.-c.c. foi projetado para operar com tensão em torno de 109 V em sua 

entrada. Porém, devido às limitações dos equipamentos acessíveis para os testes, utilizou-se 

67 V provenientes da associação em série das duas fontes disponíveis. O gerador de funções 

fornece os sinais de comando para o transistor MOSFET do conversor. Como carga, um 

conjunto de lâmpadas halógenas foi utilizado - Figura 5.9. 

Figura 5.9 – Configuração para os testes do convesor c.c.-c.c.. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A Figura 5.10 apresenta o sinal de comando do MOSFET (em cinza) e as tensões de 

entrada (em amarelo) e saída (em verde). O sinal PWM de comando tem razão cíclica (D) de 

50 % e frequência de 100 kHz e é fornecido pelo gerador de funções. Teoricamente, para este 

valor de razão cíclica, as tensões deveriam ser iguais. Porém a tensão de saída é ligeiramente 

inferior à de entrada, diferença ocasionada pelas não-idealidades da implementação prática do 

conversor. Estas tensões só se aproximam para o valor de razão cíclica de 50,85 %, Figura 5.11. 
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Figura 5.10 - Sinal de comando do MOSFET com D = 50 % (em cinza, 2 V/div), tensão de entrada (em 

amarelo, 50 V/div) e tensão de saída (em verde, 50 V/div), escala horizontal de 5 us/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 5.11 - Sinal de comando do MOSFET com D = 50,85 % (em cinza, 2 V/div), tensão de entrada (em 

amarelo, 50 V/div) e tensão de saída (em verde, 50 V/div), escala horizontal de 5 us/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Teoricamente, considerando o conversor com componentes ideais, o limite inferior da forma de 

onda da tensão nos indutores é -VRL, onde VRL é a tensão de saída do conversor, VI (tensão de 

entrada) é o limite superior. Para o MOSFET esses limites são zero e VI+VRL e para o diodo 

são - (VI+VRL) e zero. Para o levantamento dessas formas de onda utilizou-se razão cíclica de 

61% e tensão de entrada em torno de 67 V, resultando em uma saída em torno de 101 V, Figura 

5.12. As Figuras 5.13, 5.14 e 5.15 mostram as formas de onda de tensão nos indutores no 

MOSFET e no diodo do conversor. Todas estão coerentes com a teoria. O ajuste elevado da 

escala vertical (controle volts/div), dificulta a visualização dos efeitos das não idealidades dos 

componentes (quedas de tensão no diodo e no MOSFET). 

 



145 

Figura 5.12 - Tensões de entrada (em amarelo, 50 V/div) e saída (em verde, 50 V/div), com razão cíclica 

D = 61 %, escala horizontal de 5 us/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 5.13 - Tensão nos indutores (em verde, 50 V/div), valores máximo e mínimo de 68 V e -102 V, 

escala horizontal de 5 us/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.14 – Tensão no MOSFET  (em verde, 50 V/div), valores máximo e mínimo de 170 V e ~0 V, 

escala horizontal de 5 us/div.. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 5.15 – Tensão do diodo  (em verde, 50 V/div), valores máximo e mínimo de ~0 V e -170 V, escala 

horizontal de 5 us/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Devido à falta de uma ponta de prova de corrente, a forma de onda da corrente na entrada 

foi capturada com a ajuda de um resistor feito de fio, o qual apresenta uma queda de tensão de 

aproximadamente 55,2 mV/A (resolução). A Figura 5.16 mostra a forma de onda capturada 

juntamente com o sinal de comando do MOSFET, cujo valor da razão cíclica é 77 %. Os valores 

de corrente podem ser obtidos dividindo os valores capturados pela resolução do sensor. O 

cálculo do rendimento, considerando este mesmo valor de razão cíclica, foi de 77,64 %. O valor 

obtido está próximo ao valor típico para o conversor SEPIC que é de 75 % (WÜRTH 

ELEKTRONIK, 2019). 
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Figura 5.16 – Forma de onda no resistor (em verde, 500 mV/div) e sinal de comando do MOSFET (em 

amarelo, 2 V/div), escala horizontal de 5 us/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 

5.4.2 Testes do conversor c.c.-c.a. 

Na Figura 5.17 mostram-se dois sinais SPWM de 20 kHz, gerados pelo 

microcontrolador, usados para comandar um par de chaves de um dos ramos do Conversor 

c.c.-c.a.. Os sinais são complementares e há um tempo morto (dead time) entre eles, indicado 

pelas linhas brancas pontilhadas verticais. O dead time evita que as chaves conduzam ao mesmo 

tempo, o que ocasionaria a queima desses componentes. 

 Figura 5.17 - Sinais PWM complementares com dead time usados para comandar um par de chaves (em 

verde e amarelo, 2 V/div), escala horizontal de 5 us/div. 

  
Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 5.18 mostra-se a tensão de linha na saída do conversor, sendo possível 

observar a variação da largura dos pulsos, característica da modulação PWM senoidal. A 

frequência é de 20 kHz. 
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Figura 5.18 – Varaiação na largura dos pulsos típica da modulação SPWM 

 

Fonte: Autoria própria. 

Para verificar se o conversor c.c.-c.a. está gerando corretamente os sinais SPWM para 

os diversos modos de operação (com ou sem injeção de 3º harmônico, com controle V/f linear 

ou quadrático), filtros RC (R = 10 k, C = 100 nF) foram conectados às saídas (U, V e W), 

Figura 5.19. As Figuras 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23 mostram as formas de onda nas saídas (A, B e 

C) dos filtros, de acordo com cada modo de operação programado. Como esperado, em todos 

os casos, as três senoides defasadas que produzem a saída trifásica são geradas. Os gráficos 

apresentados nas referidas figuras foram obtidos utilizando um recurso do osciloscópio que 

permite que uma medição seja gravada e posteriormente exibida juntamente com as outras duas, 

uma vez que o equipamento possui apenas dois canais. 

Figura 5.19 – Filtros RC conectados nas saídas do conversor c.c.-c.a.. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.20 - Ondas trifásicas (em verde, amarelo e cinza, 50 V/div), sem injeção de 3º harmônico e 

controle V/f linear, escala horizontal de 10 ms/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 5.21 - Ondas trifásicas (em verde, amarelo e cinza, 50 V/div), sem injeção de 3º harmônico e 

controle V/f quadrático, escala horizontal de 10 ms/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 5.22 - Ondas trifásicas (em verde, amarelo e cinza, 50 V/div), com injeção de 3º harmônico e 

controle V/f linear, escala horizontal de 10 ms/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.23 - Ondas trifásicas (em verde, amarelo e cinza, 50 V/div), com injeção de 3º harmônico e 

controle V/f quadrático, escala horizontal de 10 ms/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O controlador de frequência fuzzy deve regular a frequência de acordo com a tensão de 

barramento, de modo a manter o índice de modulação constante e em seu valor máximo. 

Utilizando o mesmo procedimento realizado na seção 4.2.6.1, as relações entre a frequência e 

a tensão de barramento para um índice de modulação máximo, para os diversos modos de 

operação do conversor, podem ser obtidas de acordo com a Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Valores de referência para a frequência. 

Sem injeção de 3º harmônico (𝑴 = 𝟏)  Com injeção de 3º harmônico (𝑴 =
𝟐

√𝟑
) 

V/f linear V/f quadrático  V/f linear V/f quadrático 

𝑓 = 0,167𝑉𝐵 𝑓 = 3,166√𝑉𝐵  𝑓 = 0,193𝑉𝐵 𝑓 = 3,4√𝑉𝐵 
Fonte: Autoria própria. 

Todos os modos de operação foram testados para duas tensões de barramento (150 V e 

200 V). A Tabela 5.2 resume os resultados. 

 
Tabela 5.2 – Valores calclados e medidos. 

𝑽𝑩 

(V) 

Sem injeção de 3º harmônico  Com injeção de 3º harmônico 

V/f linear  V/f quadrático  V/f linear  V/f quadrático 

Teórico Prático  Teórico Prático  Teórico Prático  Teórico Prático 

150  25,05 25,20  38,77 38,58  28,95 29,14  41,64 41,95 
200  33,4 33,24  44,77 44,96  38,60 38,82  48,08 48,08 

Fonte: Autoria própria. 

As Figuras 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27 apresentam os resultados dos diversos testes, que 

mostram que o controlador estabelece a frequência das formas de onda de saída conforme o 

esperado. Como já foi constatado anteriormente que as três senoides são geradas corretamente, 

para facilitar as medições, neste teste apenas duas senoides são mostradas. 
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Figura 5.24 - Controle V/f linear, sem injeção de 3º harmônico. 𝑉𝐵 = 150 𝑉 à esquerda, 𝑉𝐵 = 200 𝑉 à 

direita (em verde e amarelo, 50 V/div), escala horizontal de 20 ms/div. 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 5.25 - Controle V/f quadrático, sem injeção de 3º harmônico. 𝑉𝐵 = 150 𝑉 à esquerda, 𝑉𝐵 = 200 𝑉 

à direita (em verde e amarelo, 50 V/div), escala horizontal de 20 ms/div. 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 5.26 - Controle V/f linear, com injeção de 3º harmônico. 𝑉𝐵 = 150 𝑉 à esquerda, 𝑉𝐵 = 200 𝑉 à 

direita (em verde e amarelo, 50 V/div), escala horizontal de 20 ms/div. 
 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.27 - Controle V/f quadrático, com injeção de 3º harmônico. 𝑉𝐵 = 150 𝑉 à esquerda, 𝑉𝐵 = 200 𝑉 

à direita (em verde e amarelo, 50 V/div), escala horizontal de 20 ms/div.. 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

Para avaliar se o controlador fuzzy do conversor c.c.-c.c. está seguindo a referência, 

estabelecida em 109 V (para este teste), uma estratégia baseada na Equação (5.1) foi 

implementada. Como não é possível variar a tensão de entrada do conversor c.c.-c.c. 

(estabelecida pela fonte de tensão) variando a sua razão cíclica, como acontece com uma fonte 

FV, utilizou-se o valor da potência de entrada do conversor c.c.-c.c., pois este varia com a razão 

cíclica do conversor. A Figura 5.28 mostra o diagrama para o teste realizado. 

 𝑉 = 130 −
21

𝑃𝑅
𝑃 (5.1) 

Inicialmente, ao ligar o conversor, a potência na entrada será próxima de zero e a tensão 

passada para o controlador, calculada pela Equação (5.1), será próxima de 130 V, valor distante 

do valor de referência (109 V), então o controlador eleva a razão cíclica o que ocasiona aumento 

na tensão de barramento, aumento na frequência do conversor c.c.-c.a. e aumento na potência 

de entrada. Quando a potência na entrada alcançar o valor 𝑃𝑅, o valor de tensão passado para o 

controlador será de 109 V, mesmo valor estabelecido para referência, por conseguinte a 

potência de entrada se estabiliza em 𝑃𝑅. 
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Figura 5.28 - Configuração usada para o teste do controlador do conversor c.c.-c.c.. 

 

As Figuras 5.29 e 5.30 mostram o comportamento da tensão de saída e da razão cíclica 

no final do processo de ajuste pelo controlador para as potências de referência 150 W e 250 W. 

Para 𝑃𝑅 = 150 𝑊 a tensão de saída ficou em torno de 203 V e a razão cíclica se estabilizou em 

torno de 76 %. Para 𝑃𝑅 = 250 𝑊 a tensão de saída ficou em torno de 236 V e a razão cíclica 

em 79 %. Como já mencionado, a tensão de entrada usada neste teste foi de 60 V. 

Figura 5.29 - Tensão de saída (em verde, 100 V/div) e sinal de comando do MOSFET (em amarelo, 

2 V/div), para 𝑃𝑅 = 150 𝑊, escala horizontal de 5 us/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.30 - Tensão de saída (em verde, 100 V/div) e sinal de comando do MOSFET (em amarelo, 

2 V/div), para 𝑃𝑅 = 250 𝑊, escala horizontal de 5 us/div. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O estágio de desenvolvimento do protótipo já permite que testes experimentais em uma 

bancada de bombeamento seja iniciado, o que não ocorreu por conta da queima da placa 

STEVEL-IPM15B (Conversor c.c.-c.a.) e da dificuldade de aquisição de uma substituta em 

tempo hábil, para que esta nova fase de experimentos pudesse ser apresentada neste trabalho. 

A queima, também, impossibilitou a realização de investigações mais detalhadas sobre a 

distorção que ocorre nas senoides, apresentada pelo modo de operação com injeção de terceiro 

harmônico. 
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CONCLUSÕES 

O trabalho teve como objetivo incorporar controle inteligente e características do 

sistema hidráulico ao software de um Sistema de Controle de Potência (SCP) usado para fins 

de conversão de energia em sistemas fotovoltaicos de bombeamento de água. A motivação para 

o desenvolvimento da pesquisa foi melhorar o acoplamento entre o GFV e o sistema hidráulico 

de forma a otimizar a operação do SFVB. 

Nas etapas do desenvolvimento dos diversos algoritmos de controle para SCP, vários 

assuntos pertinentes foram abordados. O estudo sobre a regulação da tensão do gerador 

fotovoltaico foi realizado com conversor SEPIC, escolhido para o primeiro estágio de 

conversão, pois além de ser capaz de rastrear o ponto de máxima potência em toda a curva 𝑃-𝑉 

possui características adicionais adequadas para utilização em sistemas fotovoltaicos, como por 

exemplo, a entrada com característica de fonte de corrente devido à presença do indutor na 

entrada. Por causa desta característica, a corrente absorvida da fonte apresenta baixa ondulação, 

facilitando o rastreio do PMP. Além disso, o conversor SEPIC é capaz de executar tanto a ação 

de buck quanto de boost, permitindo elevar ou baixar a tensão produzida pelo GFV tornando o 

sistema mais flexível. 

Um controlador fuzzy estabelece a razão cíclica do conversor SEPIC, de modo que a 

tensão FV siga a referência estabelecida pelo MPPT fuzzy. O controle em malha fechada com 

realimentação foi preferido ao invés do controle direto em malha aberta, pois permite aumentar 

a precisão. As bases de regras do controlador e do MPPT fuzzy foram obtidas por meio do 

conhecimento (experiência de um especialista) e ações requeridas ao sistema, analisando o 

comportamento do ponto de operação do sistema em diferentes regiões das curvas 𝐼-𝑉 e 𝑃-𝑉 

do GFV, e a forma de como estimar o universo de discurso das variáveis consideradas foi 

apresentada. Simulações mostraram que o desempenho do MPPT fuzzy foi ligeiramente 

superior ao clássico Perturba e Observa mediante variações de irradiância e temperatura. 

A presença do conversor SEPIC no primeiro estágio, permitiu um modo alternativo de 

controlar o inversor, combinando modulação PAM e PWM, variando a tensão de barramento e 

mantendo constante o índice de modulação em seu maior valor possível. Este modo de operação 

reduz o conteúdo harmônico e as perdas no ferro do motor. 

O conjunto de equações analíticas desenvolvidas com a finalidade de determinar o ponto 

ótimo de trabalho para uma motobomba convencional inserida em sistemas fotovoltaicos de 

bombeamento permite a avaliação detalhada de seu desempenho com base nas características 

das bombas centrífugas convencionais, bem como nas informações de irradiância e temperatura 

locais. A metodologia apresentada permite analisar o desempenho do conjunto 
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SCP + motobomba para diferentes alturas manométricas e avaliar o desempenho do SFVB para 

um determinado perfil de irradiância e temperatura da célula FV. 

Embora alguns trabalhos indiquem que o ponto de operação do SFVB deve estar à 

direita do BEP fornecido pelo fabricante da bomba, esta informação qualitativa é imprecisa e 

não permite a comparação entre diferentes fabricantes e modelos de bomba. O método 

apresentado neste trabalho permite encontrar o melhor ponto de serviço com mais exatidão, 

considerando o desempenho do SFVB, além de quantificar o volume de água bombeado. 

Os projetistas podem usar a modelagem apresentada para identificar a bomba centrífuga 

mais apropriada para um determinado SFVB, superando os problemas associados ao método 

tradicional de seleção de bomba, que se baseia na maximização da eficiência da bomba em uma 

determinada frequência nominal e tensão de entrada fixa. É possível avaliar a eficiência do 

SFVB em diferentes alturas manométricas e em toda a faixa de frequência de bombeamento. 

Os resultados mostram que, para um determinado conjunto de motores com 

características de eficiência semelhantes, bombas com curvas 𝐻-𝑄 mais íngremes devem ser 

priorizadas, pois permitem que o bombeamento ocorra em uma faixa mais ampla de 

frequências, além de assegurarem variações de eficiência com a altura manométrica menos 

acentuadas. 

Os resultados mostram que a operação do sistema no SBEP, em comparação com a 

operação no BEP, pode aumentar a eficiência diária do SFVB em até 6,7%, dependendo da 

bomba centrífuga utilizada. 

Os resultados demonstram também que a qualidade do motor na configuração do SFVB 

influencia muito o desempenho geral do sistema. Portanto a seleção da motobomba não pode 

ser baseada apenas no desempenho da bomba. A metodologia apresentada nesta pesquisa se 

mostrou muito útil para auxiliar em aplicações de bombeamento de pequeno porte, onde a 

eficiência do motor varia significativamente, exigindo assim uma análise mais cuidadosa. 

Operar no SBEP implica em uma taxa de fluxo mais alta em comparação com a operação 

no BEP. Portanto a capacidade do poço de fornecer a taxa de fluxo necessária deve ser 

observada. Essa análise é importante porque se a bomba escolhida retirar mais água do que o 

poço pode repor, isso poderá deixar o equipamento trabalhando a seco, o que é indesejável. 

As equações desenvolvidas possibilitam uma forma de calcular o fluxo sem a inclusão 

de um sensor de fluxo no sistema, permitindo manter o equipamento em repouso nos períodos 

em que não haja fluxo bombeado e também caso haja rompimento de tubulação. É importante 

frisar que essas funcionalidades, agregadas ao algoritmo embarcado no conversor, podem se 

tornar importantes tanto do ponto de vista de prolongar a vida útil da motobomba como também 
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do conversor, sem afetar o desempenho global do conjunto Conversor+Motobomba. 

Os resultados experimentais e de simulação ajudam a responder, mesmo que 

parcialmente, os questionamentos iniciais apresentados na introdução do trabalho, onde 

percebe-se que ainda existe margem para o desenvolvimento de novos SCP que façam uso de 

motobomba centrífuga trifásica, sendo possível reduzir a quantidade de módulos fotovoltaicos 

conectados em série e incorporar recursos importantes para os sistemas fotovoltaicos de 

bombeamento que não estão presentes em equipamentos comerciais, tais como, o cálculo do 

fluxo sem a inclusão de sensores e seguimento da máxima potência via lógica  fuzzy. Embora 

esta questão não tenha sido avaliada diretamente, é possível constatar que o SCP proposto neste 

trabalho pode ser facilmente adaptado para outros tipos de sistemas fotovoltaicos que fazem 

uso de motores de indução trifásicos. A eficiência da integração do SFVB com o sistema 

hidráulico pode ser melhorada por meio da modelagem apresentada nesta pesquisa, que auxilia 

na escolha da motobomba, trazendo uma avaliação quantitativa do volume de água bombeado 

para diversos pontos de operação com conjunto Motor+Bomba quando operando em SFVB.  

Com base no exposto no parágrafo anterior, embora mais resultados e avaliações 

experimentais sejam necessárias, os resultados obtidos nesta pesquisa dão um indicativo muito 

forte de que a hipótese formulada neste trabalho é verdadeira, ou seja, de que é possível o 

desenvolvimento de novas tecnologias de SCP, incorporando-se novas funcionalidades que 

levem em consideração a integração eficiente do SFVB com o sistema hidráulico. 

Para finalizar, em relação às pesquisas futuras sobre o tema, destacam-se: 

- Testes experimentais com bombas de diversos fabricantes e em diferentes alturas 

manométricas para aprimorar a metodologia para determinar o SBEP de acordo com as 

características do conjunto Motor+Bomba e sistema hidráulico; 

- Avaliar o impacto da variação do nível dinâmico do poço, que não foi considerado no 

modelamento para a determinação do SBEP, e que ocorre principalmente quando há grandes 

vazões; 

- Incluir um modelo detalhado para geração de potência FV na determinação do SBEP, 

para cobrir questões operacionais como sujeira e sombreamento; 

- Consolidação do SCP proposto e testes experimentais com bombas de diversos 

fabricantes e em diferentes alturas manométricas para o seu aprimoramento; 

- Avaliação do SCP proposto em SBFV instalados em campo; 

- Adaptação e avaliação do sistema proposto para aplicação em bombas de 2 a 3 cv. 

- Testes para avaliar a efetividade no seguimento do ponto de máxima potência 

(utilizando o MPPT fuzzy) sob situação de sombreamento do gerador FV.  
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APÊNDICE A Lógica Fuzzy 

A Lógica Fuzzy também conhecida como Lógica Nebulosa ou Lógica Difusa foi 

introduzida no contexto científico em 1965 pelo professor Lotfi Zadeh, por meio da publicação 

do artigo Fuzzy Sets (ZADEH, 1965) no Journal Information and Control. Semelhante a lógica 

clássica que é baseada na teoria dos conjuntos clássicos, a logica fuzzy é a lógica baseada na 

teoria dos conjuntos fuzzy. Permite inferências entre o falso e o verdadeiro diferentemente da 

lógica clássica bivalente. Sua principal característica é a capacidade de manipular informações 

imprecisas, vagas, típicas do raciocínio humano, transformando-as em valores numéricos, que 

podem ser tratados em computadores (BARROS, 2009). 

A.1 Pertinência Fuzzy 

Uma noção básica da teoria de conjuntos clássicos é a pertinência de um elemento 𝓍 em 

um conjunto 𝐴, indicada por 𝓍 ∈  Α (SIMÕES; SHAW, 2007). 

Uma forma alternativa de se indicar essa pertinência pode ser por meio de uma função 

de pertinência 𝜇Α(𝓍), cujo valor indica se o elemento 𝓍 pertence ou não ao conjunto Α. Por 

exemplo, no seguinte caso, 𝜇Α(𝓍), é uma função bivalente (SIMÕES; SHAW, 2007): 

 𝛍𝚨(𝔁) = {
 𝟏 𝐬𝐞 𝔁 ∈  𝚨  
𝟎 𝐬𝐞 𝔁 ∉  𝚨

 
(A.1) 

Portanto, a propriedade fundamental da lógica convencional ou booleana, é que a função 

de pertinência é bivalente (SIMÕES; SHAW, 2007). 

Na lógica fuzzy a propriedade fundamental é que a função de pertinência, 𝜇Α(𝓍), tem 

todos os valores dentro do intervalo [0,1]. Isso significa que um elemento pode ser membro 

parcialmente de um conjunto, indicado por um valor fracionário dentro do intervalo numérico 

de [0, 1] (SIMÕES; SHAW, 2007). Por exemplo, considerando a Figura A.1, uma pessoa de 35 

anos seria adulta na abordagem booleana, mas 0,2 jovem e 0,8 adulta na abordagem fuzzy. 

Figura A.1 - Conjuntos idade: (a) abordagem booleana; (b) abordagem fuzzy. 

 
(a) (b) 

Fonte: Adaptado de Gomes (2010). 

Uma função de pertinência é uma função numérica gráfica ou tabulada que atribui valores de 
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pertinência fuzzy para valores discretos de uma variável, em seu universo de discurso. O 

universo de discurso de uma variável representa o intervalo numérico de todos os possíveis 

valores reais que uma variável específica pode assumir (SIMÕES; SHAW, 2007). Os formatos 

mais utilizados para funções de pertinência são triângulos e trapezoides por serem gerados com 

facilidade (GOMES, 2010), Figura A.2 e Figura A.3. 

A função singleton (Fuzzy-tons) é usada em conjunto com certos métodos de 

defuzzificação, onde se simplificam os cálculos, Figura A.4 (SIMÕES; SHAW, 2007). 

A Função triangular é definida pelos parâmetros 𝑎, 𝑏 𝑒 𝑐, Figura A.2, com 

 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐, e pode ser gerada por meio das expressões contidas nas Equações (A.2) e (A.3) 

(MATHWORKS, 2006): 

 𝐟(𝐱, 𝐚, 𝐛, 𝐜) =

{
 
 

 
 
𝟎,                              𝐱 ≤ 𝐚 
𝐱 − 𝐚

𝐛 − 𝐚
,              𝐚 ≤ 𝐱 ≤ 𝐛

𝐜 − 𝐱

𝐜 − 𝐛
,               𝐛 ≤ 𝐱 ≤ 𝐜

𝟎,                                𝐜 ≤ 𝐱

 
(A.2) 

 𝐟(𝐱, 𝐚, 𝐛, 𝐜) = 𝐦𝐚𝐱 (𝐦𝐢𝐧 (
𝐱 − 𝐚

𝐛 − 𝐚
,
𝐜 − 𝐱

𝐜 − 𝐛
) , 𝟎) 

(A.3) 

 

Figura A.2 - Função de pertinência triangular. 

 
Fonte: Adaptado de Camboim (2012). 

A Função trapezoidal é definida pelos parâmetros 𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑒 𝑑,  Figura A.3, com  

𝑎 ≤ 𝑏 < 𝑐 ≤ 𝑑, e pode ser gerada pelas expressões contidas nas Equações (A.4) e (A.5) 

(MATHWORKS, 2006): 
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 𝐟(𝐱, 𝐚, 𝐛, 𝐜) =

{
  
 

  
 
𝟎,                              𝐱 ≤ 𝐚 
𝐱 − 𝐚

𝐛 − 𝐚
,              𝐚 ≤ 𝐱 ≤ 𝐛

𝟏,                        𝐛 ≤ 𝐱 ≤ 𝐜
𝐜 − 𝐱

𝐜 − 𝐛
,               𝐜 ≤ 𝐱 ≤ 𝐝

𝟎,                                𝐱 ≥ 𝐝

 
(A.4) 

 
𝐟(𝐱, 𝐚, 𝐛, 𝐜, 𝐝) = 𝐦𝐚𝐱 (𝐦𝐢𝐧 (

𝐱 − 𝐚

𝐛 − 𝐚
, 𝟏,
𝐝 − 𝐱

𝐝 − 𝐜
) , 𝟎) 

(A.5) 

Figura A.3 - Função de pertinência trapezoidal. 

 
Fonte: Adaptado de Camboim (2012). 

A Função singleton é definida pela Equação (A.6) (PASSINO; YURKOVICH, 1998): 

 𝐟(𝐱, 𝐚) = {
𝟎, 𝐱 ≠ 𝐚
𝟏, 𝐱 = 𝐚

 
(A.6) 

Figura A.4 - Função de pertinência singleton. 

 
Fonte: Adaptado de Camboim (2012). 

A.2 Variáveis Linguísticas 

Diferentemente das variáveis numéricas cujos valores assumidos são números, as 

variáveis linguísticas admitem como valores apenas expressões linguísticas como frio, quente, 

muito quente, etc. (REZENDE, 2003), e essas expressões são representadas por conjuntos fuzzy 

existentes no universo de discurso onde a variável está definida. 

Por exemplo, a temperatura de um determinado processo pode ser uma variável 



169 

linguística assumindo valores baixa, média e alta. Estes valores são descritos por intermédio 

de conjuntos fuzzy, representados por funções de pertinência, conforme mostrado na Figura A.5 

(TANSCHEIT, 2004): 

Figura A.5 -Exemplo de função de pertinência de variáveis linguísticas. 

 
Fonte: Adaptado de Aguado e Cantanhede (2010). 

É bastante comum este tipo de representação ser apresentada em um único gráfico, 

conforme se pode verificar na Figura A.6. 

Figura A.6 - Variável temperatura e suas respectivas funções de pertinência no seu universo de discurso 

(0 oC a 100 oC). 

 
Fonte: Adaptado de Aguado e Cantanhede (2010). 

O conjunto de funções de pertinência associado a uma variável específica deve cobrir 

todo o universo de discurso desta variável (SIMÕES; SHAW, 2007). 

Um número de conjuntos fuzzy linguísticos (funções de pertinência) situa-se tipicamente 

entre 2 e 7. Quanto maior o número de conjuntos, maior a precisão, mas a demanda 

computacional também é mais significativa. Experiências mostraram que uma mudança de 5 

conjuntos triangulares para 7 aumenta a precisão em tomo de 15%, a partir de valores maiores 
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não há melhorias significativas (SIMÕES; SHAW, 2007). 

A.3 Operações entre Conjuntos Fuzzy 

A exemplo do que ocorre com conjuntos ordinários, há uma série de definições e 

operações envolvendo conjuntos fuzzy (SIMÕES; SHAW, 2007). Apresentam-se aqui, apenas, 

as operações de união e intersecção fuzzy. 

A.3.1 Intersecção de Conjuntos Fuzzy 

Semelhante a intersecção de conjuntos clássicos a interseção de conjuntos fuzzy é a parte 

comum dos conjuntos A e B e, como resultado, é sempre menor que qualquer um dos conjuntos 

individuais A e B, ver Figura A.7 (SIMÕES; SHAW, 2007). Assim a interseção de conjuntos 

fuzzy pode ser definida pelo operador 𝑚𝑖𝑛, tal como indicado na Equação (A.7): 

 𝛍𝐀∩𝐁(𝐱) = 𝐦𝐢𝐧[𝛍𝐀(𝐱), 𝛍𝐁(𝐱)] 
(A.7) 

Figura A.7 - Exemplo de intersecção de conjuntos fuzzy. 

 
Fonte: Simões e Shaw (2007). 

A.3.2 União de Conjuntos Fuzzy 

A união é o contorno que inclui ambos os conjuntos fuzzy A e B, e, portanto, é sempre 

maior que qualquer um dos conjuntos individuais A e B, tal como sugere a Figura A.8. Assim 

a união de conjuntos fuzzy pode ser definida pelo operador 𝑚𝑎𝑥 tal como indicado na 

Equação (A.8): 

 
𝛍𝐀∪𝐁(𝐱) = 𝐦𝐚𝐱[𝛍𝐀(𝐱), 𝛍𝐁(𝐱)] 

(A.8) 

Figura A.8 - Exemplo de união de conjuntos fuzzy. 

 
Fonte: Simões e Shaw (2007). 
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A.4 Fuzzificação 

Fuzzificação é um mapeamento do domínio de números reais (em geral discretos) para 

o domínio fuzzy (SIMÕES; SHAW, 2007). Consiste na tradução de valores numéricos em 

variáveis linguísticas ou nebulosas. Este procedimento é executado utilizando-se as funções de 

pertinência que definem cada conjunto nebuloso. O que a etapa de fuzzificação faz, em resumo, 

é gerar um vetor de pertinências para cada variável de entrada, vetores estes que serão entregues 

posteriormente à etapa de inferência onde serão avaliados para que alguma decisão seja tomada 

(NETTO, 2005). 

A Figura A.9 mostra um conjunto de cinco funções de pertinência, com rótulos 

linguísticos 𝑁𝑀,𝑁𝑆, 𝑍𝐸, 𝑃𝑆 𝑒 𝑃𝑀 (Negative Medium, Negative Small, Zero, Positive Small, 

Positive Medium). Para fuzzificar o valor discreto +12, uma linha vertical é traçada no ponto 

+12 e ela corta apenas as funções de pertinência 𝑃𝑀 𝑒 𝑃𝑆, sem interceptar nenhuma outra. O 

equivalente fuzzificado do valor discreto +12, pertence à função de pertinência fuzzy 𝑃𝑀 com 

grau 0,2 e a função de pertinência fuzzy 𝑃𝑆 com grau 0,8 e a todas as outras funções de 

pertinência com grau 0; assim, o vetor fuzzy equivalente ao número discreto +12 é 

{0; 0; 0; 0,8; 0,2}. 

Figura A.9 - Exemplo de fuzzificação do número discreto +12. 

 
Fonte: Adaptado de Simões e Shaw (2007). 

A.5 Regras de Produção Fuzzy 

A maneira mais comum de se armazenar informações em uma Base de Conhecimento 

fuzzy é a representação por meio de regras de produção fuzzy. Uma regra de produção 

normalmente é formada de duas partes principais: 

𝑺𝑬 < 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 > 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 < 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 > 

O antecedente é composto por um conjunto de condições que, quando satisfeitas 

(mesmo parcialmente), determinam o processamento do consequente da regra por um 

mecanismo de inferência fuzzy. O processo acima descrito denomina-se disparo de uma regra 
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(REZENDE, 2003). Em geral, o conectivo lógico 𝑬 é usado para combinar as variáveis da parte 

antecedente da regra. Um exemplo do uso do conectivo 𝑬 usado para conectar duas variáveis 

diferentes em uma sentença do tipo 𝑺𝑬…𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 seria: 

𝑺𝑬 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =< 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎 >  𝑬 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =< 𝑚é𝑑𝑖𝑎 >  𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =< 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑜 >. 

A.6 Método de Inferência Fuzzy 

A escolha do método para combinar conjuntos associados às variáveis do sistema tem 

grande importância na estrutura do controlador (SIMÕES; SHAW, 2007). A seguir o método 

𝑀𝐴𝑋-𝑀𝐼𝑁 ou inferência 𝑀𝐴𝑋-𝑀𝐼𝑁, proposto por Mamdani, é exposto por meio de um 

exemplo simples. Este método utiliza as operações de união e de interseção entre conjuntos da 

mesma forma apresentada anteriormente, por meio dos operadores de máximo (𝑚𝑎𝑥) e de 

mínimo (𝑚𝑖𝑛), respectivamente.  

Considere um controlador fuzzy de apenas 2 entradas e 1 saída, consistindo de apenas 

duas regras. As variáveis de entrada serão: 𝑉𝑎𝑟1𝐼𝑁 𝑒 𝑉𝑎𝑟2𝐼𝑁 e a variável de saída será 𝑉𝑎𝑟𝑂𝑈𝑇. 

Cada variável possui três valores linguísticos representados pelos conjuntos fuzzy 

𝑁𝑆, 𝑍𝐸 𝑒 𝑃𝑆 (Negative Small, Zero, Positive Small). 

Regra 1: 𝑺𝑬 𝑉𝑎𝑟1𝐼𝑁  =  𝑃𝑆 𝑬 𝑉𝑎𝑟2𝐼𝑁  =  𝑍𝐸 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑉𝑎𝑟𝑂𝑈𝑇  =   𝑁𝑆 

Regra 2:  𝑺𝑬 𝑉𝑎𝑟1𝐼𝑁  =  𝑍𝐸 𝑬 𝑉𝑎𝑟2𝐼𝑁  =  𝑃𝑆 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑉𝑎𝑟𝑂𝑈𝑇  =   𝑍𝐸 

O primeiro passo é o processamento do antecedente das regras. Os conjuntos fuzzy de 

pertinência PS e ZE para a Regra1 e ZE e PS para a Regra2 são combinados usando o operador 

mín que corresponde ao conectivo E de acordo com as regras da intersecção fuzzy. Esta 

operação é chamada agregação. 

As entradas do sistema (𝑉𝑎𝑟1𝐼𝑁 𝑒 𝑉𝑎𝑟2𝐼𝑁) são plotadas no eixo horizontal, tal como 

mostra a Figura A.10. Considere a Regra 1, para 𝑉𝑎𝑟1𝐼𝑁 = 2,5 e 𝑉𝑎𝑟2𝐼𝑁 = 1, linhas verticais 

construídas sobre estes valores cruzam os conjuntos antecedentes PS e ZE em 0,25 e 0,5, 

respectivamente, ver Figura A.10. Esses valores são combinados usando o conectivo E que 

corresponde ao operador min, resultando, portanto em 0,25. O conjunto fuzzy consequente será 

ceifado (truncado) por este valor. Graficamente uma linha horizontal é projetada sobre o 

conjunto fuzzy consequente NS. Assim, a operação mín trunca o conjunto fuzzy consequente. 

O segundo passo é o processamento da contribuição de cada regra. Nesta operação, 

chamada composição, os conjuntos fuzzy truncados resultantes da agregação são combinados 

usando o operador max, que corresponde ao conectivo OU de acordo com as regras da união 

fuzzy. O operador max cria o contorno ou envelope comum aos dois conjuntos fuzzy, tal como 

ilustrado na Figura A.10.  
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Para um sistema com n regras, o procedimento é o mesmo que o descrito, com 

contribuições de cada regra individualmente de forma a se obter a saída (SIMÕES; SHAW, 

2007). 

Figura A.10 - Sistema usando inferência max-mín. 

 
Fonte: Adaptado de Simões e Shaw (2007). 

No processamento dos antecedentes, tanto a regra 1 quanto a regra 2 geraram graus de 

pertinência não nulos (0,25 e 0,5, respectivamente), diz-se então, que as regras 1 e 2 foram 

disparadas ou ativadas para as entradas (𝑉𝑎𝑟1𝐼𝑁 = 2,5 e 𝑉𝑎𝑟2𝐼𝑁 = 1). 

Se pelo menos um grau de pertinência for zero entre as variáveis conectadas pelo 

conectivo E, parte antecedente das regras, resultará em grau de pertinência nulo. Diz-se então 

que a regra não foi ativada e não contribuirá para a saída. 

A.7 Defuzzificação 

Na defuzzificação, o valor da variável linguística de saída inferida pelas regras fuzzy 

será traduzido num valor discreto. O objetivo é obter um único valor numérico discreto que 

melhor represente os valores fuzzy inferidos, e que possa ser utilizado numa ação de controle 

concreta no mundo real (SIMÕES; SHAW, 2007). 
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Os métodos de defuzzificação mais utilizados são: Centro-da-Área (C-o-A), 

Centro-do-Máximo (C-o-M), e Média-do-Máximo (M-o-M) (SIMÕES; SHAW, 2007). A 

seguir o método Centro do Máximo, utilizado neste trabalho, é apresentado. Este método tem 

como vantagem principal o menor esforço computacional no cálculo da saída. 

No método Centro do Máximo a saída é calculada como uma média ponderada dos 

máximos, cujos pesos são o resultado da inferência. A Figura A.11 dá um exemplo de 

defuzzificação usando o método Centro do Máximo, onde o valor defuzzificado é calculado 

pela Equação (A.9). 

Figura A.11 - Defuzzificação pelo Centro-do-Máximo.. 

 
Fonte: Adaptado de National Instruments Corp (2010) 

 𝐱𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 =
𝐱𝟏µ𝟏 + 𝐱𝟐µ𝟐 + 𝐱𝟑µ𝟑

µ𝟏 + µ𝟐 + µ𝟑
 

(A.9) 

Generalizando para n funções obtém-se a Equação (A.10). 

 𝐱𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 =
𝐱𝟏µ𝟏 + 𝐱𝟐µ𝟐 + 𝐱𝟑µ𝟑 +⋯+ 𝐱𝐧µ𝐧

µ𝟏 + µ𝟐 + µ𝟑 +⋯+ µ𝐧
 

(A.10) 

Assim, as áreas das funções de pertinência não desempenham nenhum papel e apenas 

os máximos (pertinências Singleton) são usados (SIMÕES; SHAW, 2007). 


