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RESUMO 
 
 
 

Embora a utilização de conversores de freqüência convencionais 

(CFC), normalmente empregados em aplicações industriais venha sendo adotada, 

ultimamente no acionamento de sistemas de bombeamento de água com tecnologia 

fotovoltaica (SBFV), em substituição aos equipamentos tradicionais (inversores), a 

quantidade de informações referentes ao desempenho deste equipamento para 

aplicações dessa natureza é pouca ou quase nenhuma. Este trabalho tem como 

objetivos principais a avaliação do desempenho experimental de um sistema de 

bombeamento acionado por um CFC e a determinação da melhor voltagem de 

operação deste equipamento. É possível, assim, ponderar as oportunidades que o 

mesmo oferece em termos de substituição dos equipamentos similares de aplicação 

fotovoltaica. Na primeira parte deste trabalho foi realizada uma descrição geral de 

um SBFV tradicional. Todos os componentes que integram o sistema foram 

detalhados juntamente com as suas principais funções. Em seguida, são 

apresentadas informações gerais a respeito dos conversores de freqüência, suas 

formas básicas de operação e configurações necessárias para operar um SBFV. 

vi 
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Foram realizados ensaios com o CFC e com um inversor exclusivamente 

fotovoltaico ambos acionando, em situações independentes, a mesma motobomba 

centrífuga submersa de aplicação fotovoltaica. Um outro ensaio foi realizado 

utilizando o CFC com uma motobomba centrífuga submersa convencional, 

adquirida no comércio local com o objetivo de avaliar a possibilidade técnica deste 

acoplamento. Em todos os ensaios, os geradores fotovoltaicos utilizados são 

compostos pelos mesmos módulos, porém com arranjos diferentes. As medições 

realizadas possibilitaram a obtenção das curvas características, vazão versus 

irradiância, para cada um dos sistemas de bombeamento analisados. Essas 

informações foram utilizadas para estimar, através do método estatístico de 

utilizabilidade, os volumes médios diários, a longo prazo, bombeados por cada um 

dos sistemas ensaiados e comparados com o sistema exclusivamente fotovoltaico. 

Possibilitou-se, dessa forma, avaliar o desempenho dos sistemas de bombeamento 

compostos por CFC. A menor diferença encontrada entre o volume médio de água 

bombeado pelo sistema que utiliza CFC e o que utiliza o similar exclusivo para o 

SBFV foi de 8,5 %. Este valor foi verificado para o sistema operando com tensão de 

285 V. A utilização de uma motobomba convencional associada ao CFC traduziu-

se, por sua vez, em um volume médio bombeado em torno de 35% menor, quando 

comparado ao sistema de bombeamento exclusivamente fotovoltaico. A diferença 

de 8,5 %, no primeiro caso, deve-se ao modo operacional do CFC, tensão fixa, 

versus o modo operacional do inversor fotovoltaico, com seguimento do ponto de 

máxima potencia. No segundo caso, a motobomba convencional, projetada para 

trabalhar com maiores alturas manométricas que as utilizadas nos ensaios, contribui 

para levar a diferença no desempenho do sistema de 8,5 % para 35 %. Conclui-se 

que, em termos de custo benefício, o conversor de freqüência apresenta 

possibilidades concretas de substituir, na prática, os similares de aplicação exclusiva 

com tecnologia fotovoltaica. Melhoras na performance deste equipamento ainda 

podem ser introduzidas, atingindo um desempenho similar ao obtido com 

equipamentos especialmente projetados para serem acionados por geradores 

fotovoltaicos. 

vii 
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POWER CONDITIONING OF A MOTOR PUMP SET IN 
PHOTOVOLTAIC PUMPING SYSTEM USING A FREQUENCY 

CONVERTER 
 
 
 
 
 
 
 

Author: Rinaldo Oliveira de Melo 
 
 

Adviser: Prof. Dr. Naum Fraidenraich 
Coadviser: Prof. Dr. Chigueru Tiba 

 
 
 
 
 
SUMMARY 
 

 
 

Frequency converters (FC), usually applied in industrial applications, 

are being adopted in practice, to drive photovoltaic pumping systems (PVPS), 

substituting equipment (inverters), specially designed for that purpose. However, the 

information available, regarding the operation of FC for applications of that nature is 

small or almost inexistent. This work has as main objectives the evaluation of the 

experimental characteristics of a FC and the determination of the best fixed operating 

voltage. With that information we can then evaluate the possibilities that the FC 

offers in substitution of inverters specifically dedicated to photovoltaic applications. 

In the first part of this work a general description of a traditional PVPS is given. All 

components that integrate the system and the main functions are detailed. After that, 

general information is presented, regarding frequency converters, its basic 

operational modes and configurations needed to operate a PVPS. Experimental tests 

were accomplished, at first, with a pumping system specifically designed for 

photovoltaic applications and then, with the same pumping system but with its 

inverter substituted by the FC, both systems working in independent situations. 

viii 
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Another test has been carried out using the FC with a conventional centrifugal pump, 

acquired in the local market. The objective of this experiment was to evaluate the 

technical viability of this kind of coupling. In all the tests, the same amount of 

modules, but with different configurations in order to match the inverter and FC 

voltage inputs, have been used. Measurements allowed to obtain the characteristic 

curves, water flow rate versus solar irradiance, for each one of the pumping systems 

analyzed. Those informations were used to estimate the daily, long term average 

water volume, pumped by each one of the tested systems, through the statistical 

method of utilizability. Comparing the long term water volume supplied by the 

system with the FC with the one supplied by the specific photovoltaic system, we 

evaluated the potential of the FC technology. The smallest difference found between 

the average water volume pumped by both systems is around 8.5 %. This value was 

verified for the system operating with 285 V. Using the conventional motor pump, 

results show an average pumped water volume around 35 % smaller, when compared 

to the specific photovoltaic pumping system. The difference of 8.5 %, in the first 

case, is due to the operational mode of the FC, fixed voltage, versus the operational 

mode of the photovoltaic inverter that follows the maximum power point. In the 

second case, the performance of the conventional motorpump, designed to work on 

higher manometric heads than the ones used in the experiments, contributes to 

increase the difference in pumped water volume from 8.5 % to 35 %. We conclude, 

finally, that, in terms of cost-benefit relations, the frequency converter presents 

effective possibilities to substitute, in practice, the specific equipment used in 

photovoltaic applications. Improvements on the FC operational mode can still be 

introduced, reaching similar performance to the one obtained from equipment 

specially designed for photovoltaic applications.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A continuidade da vida na terra depende, dentre outros elementos 

básicos, da disponibilidade de água potável. Em extensas regiões da superfície 

terrestre, habitadas por importantes contingentes populacionais, este recurso é 

escasso ou de difícil acesso, seja devido ao fato de se encontrar afastado dos locais 

onde residem as comunidades ou por que se apresenta em forma de água subterrânea. 

No Nordeste do Brasil, os habitantes de pequenas vilas rurais, ainda hoje fazem uso 

do esforço humano ou animal para extrair e transportar água de sua fonte até os 

locais de utilização. 

As bombas manuais constituem uma das opções mais utilizadas no 

abastecimento de água, especialmente para o consumo humano. Motores de 

combustão interna a diesel, também são bastante utilizados para acionar sistemas de 

bombeamento. Quando se trata de pequenas comunidades, a potência dos sistemas 

diesel, ainda os de menor porte, resulta demasiado elevada para atender a demanda, 

devendo funcionar a nível parcial de potência e, por conseguinte, de forma pouco 

eficiente. Por outro lado, as exigências de uma adequada manutenção dos sistemas 

diesel, em termos de custos e freqüência de atendimento, fazem com que esses 

sistemas se encontrem, muitas vezes, além das possibilidades dessas comunidades. 

Nenhuma técnica de bombeamento por si só é adequada para todas as 

aplicações existentes. Cada tipo de sistema de bombeamento tem um campo de 

aplicação para o qual resulta ser mais adequado. A Tabela 1 apresenta as 

características das três opções disponíveis de bombeamento de água (manual, solar e 

diesel) e resume as vantagens e desvantagens de cada uma das opções. As bombas 

solares são especialmente úteis para demandas de quantidades medianas de água, tais 
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como as requeridas por pequenos povoados de 100 a 1000 habitantes e para o 

atendimento de necessidades agrícolas moderadas.  

 
Tabela 1 – Comparação entre sistemas de bombeamento de água 
 

TIPO DE 
BOMBA 

PRINCIPAIS 
VANTAGENS 

DESVANTAGENS 

• Bomba 
Manual 

• Baixo custo 
• Fácil manutenção 
• Não necessita de 

combustível 
 

• Manutenção freqüente 
• Baixo fluxo de água 
• Demanda tempo e energia que 

se poderia usar com mais 
produtividade em outras 
atividades 

• Bomba Solar 
(acionada por 
gerador 
fotovoltaico) 

• Pouca manutenção 
• Não necessita 

combustível 
• Fácil de instalar 
• Confiável 
• Grande durabilidade 
• Funciona sem 

supervisão 
• Sistema modular, fácil 

de se adaptar à demanda 
• Bom casamento entre o 

perfil temporal do 
recurso energético e a 
demanda de água 

• O gerador fotovoltaico 
não possui partes 
móveis, o que facilita 
sua instalação e 
manutenção 

• Investimento inicial elevado 
• Menor produção em climas 

com baixa incidência solar 
• Os inversores e as bombas 

produzidos por diferentes 
fabricantes não são 
intercambiáveis 

• A potência dos equipamentos 
não supera os 4 kW, apesar de 
que muitas aplicações exigem 
potências bem maiores 

• Tratam-se de equipamentos 
importados, o que estabelece 
mais uma barreira entre o 
fabricante e o consumidor 

• Alguns equipamentos têm 
características técnicas 
especiais, como por exemplo, 
motores de indução trifásicos 
que operam a tensão de 68 V 

• São vendidas como um pacote 
tecnológico fechado. 

• Bomba 
Diesel 

• Inversão de capital 
moderada 

• Pode ser portátil 
• Tecnologia bem 

conhecida 
• Fácil de instalar 

• Manutenção inadequada 
reduz sua vida útil 

• Combustível caro e 
abastecimento irregular 

• Problema de ruído e poluição 
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Avanços importantes têm sido experimentados pelos sistemas de 

bombeamento fotovoltaico nas últimas décadas, tanto no que diz respeito às 

potências e rendimento dos motores e bombas quanto aos dispositivos eletrônicos de 

controle (Fraidenraich e Vilela, 1999). 

Apesar de ainda pouco difundidos, os sistemas de bombeamento 

fotovoltaico apresentam muitas vantagens sobre os sistemas convencionais. O fato de 

ser um equipamento modular, com módulos de potência bastante reduzida, por 

exemplo, 50 Wp1, permite adequar melhor a demanda de água local ao porte do 

equipamento. Assim uma apreciável fração dos sistemas de bombeamento 

fotovoltaico instalados no mundo têm se concentrado no intervalo de potências de 

500 a 1500 Wp, onde apresentam maior competitividade. Porém, sistemas de maior 

potência foram instalados, ainda que em número bem mais reduzido (Barlow, 1993). 

Os sistemas utilizados com maior freqüência estão integrados por um 

arranjo fotovoltaico, conversor e uma motobomba. Habitualmente, ainda que não 

exclusivamente, são utilizadas bombas centrífugas. 

Devido ao seu desenvolvimento ainda recente, existem poucos 

fabricantes de sistemas de bombeamento com tecnologia fotovoltaica, a variedade de 

produtos é pequena e os equipamentos mencionados não contam com ampla difusão 

no mercado. Trata-se de equipamentos especiais, vendidos em forma conjunta como 

um pacote tecnológico com a natural conseqüência de que seus preços são 

relativamente elevados.  

Os argumentos que antecedem mostram que a tecnologia, tal como se 

apresenta na atualidade, exibe considerável rigidez em termos de opções para os 

usuários, preços elevados e barreiras na comercialização. É desejável, portanto, 

tornar esta tecnologia mais versátil e acessível, o que aumentaria sua difusão e 

conseqüentemente reduziria os preços dos equipamentos. No contexto dessa 

problemática, tem surgido nos últimos anos uma alternativa interessante: a 

substituição dos inversores especiais usados em sistemas de bombeamento 

                                                
1  (Wp) simboliza watt pico e representa a potência máxima do módulo em condições padrão, ou seja, 

irradiância coletada igual a 1000 W/m2, massa atmosférica (razão entre a distancia percorrida pelos 
raios solares ao entrar na atmosfera e a altura da mesma) de 1,5 , e temperatura das células igual a 
25 oC. 
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fotovoltaico por equipamentos conhecidos no mercado como conversores de 

freqüência. São equipamentos convencionais fabricados em grande escala, 

diversidade de modelos, larga faixa de potência (0,74 – 45 kW) e com funções que 

permitem adaptá-los para seu uso em sistemas de bombeamento fotovoltaico. 

Adicionalmente, sua inserção nos sistemas fotovoltaicos permite utilizar 

motobombas convencionais que existem em grande variedade no mercado. 

Toda uma gama de possibilidades abre-se, portanto, a partir da 

alternativa de substituição dos inversores especiais dos sistemas de bombeamento 

fotovoltaico por conversores de freqüência: instalação de sistemas com potências 

elevadas, diferentes tipos e fabricantes de bombas, fácil manutenção e reposição de 

peças. 

Informações técnicas sobre a utilização de conversores de freqüência 

convencionais em sistemas de bombeamento com tecnologia fotovoltaica são, 

entretanto, escassas. É desejável, portanto, gerar dados de caráter experimental, sobre 

o desempenho destes equipamentos, que permitam fazer uma avaliação adequada de 

suas possibilidades e limitações. 

Pelo que antecede, o trabalho de pesquisa que será exposto a seguir foi 

realizado de acordo com os seguintes objetivos 

 

1 Identificar conversores de freqüência cujas características são adequadas para 

acionar motobombas centrífugas submersas, através de um gerador 

fotovoltaico; 

2 Avaliar o desempenho do conversor de freqüência 

a. Determinar seu comportamento para diversas tensões de operação; 

b. Determinar a melhor tensão fixa para operar o sistema de 

bombeamento; 

3 Comparar o desempenho de um sistema de bombeamento fotovoltaico 

operando com um conversor de freqüência e com um inversor desenvolvido 

para uso fotovoltaico. 

4 Ensaiar uma motobomba centrífuga convencional em substituição às de 

aplicação fotovoltaica. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Análises realizadas da situação em que se encontravam os sistemas de 

bombeamento fotovoltaico instalados no mundo (Barlow, 1991), mostraram que as 

eficiências desses sistemas, medidas como a relação entre energia hidráulica e 

radiação solar incidente, aumentaram consideravelmente no período de uma década. 

Passaram da faixa de 1 a 3 %, em 1981, para 3,5 a 5 % em 1990. Por outro lado, a 

organização de cooperação alemã – Deutsche Gesellschaft fur Technische 

Zuzammenarbeit (GTZ) verificou em 1996 que sistemas de bombeamento 

fotovoltaico com eficiências maiores que 5 % já estavam disponíveis. 

Levantamento sobre sistemas de bombeamento instalados em 

diversas localidades (BARLOW et al., 1993) mostrou que houve uma opção 

preferencial por sistemas de corrente alternada com uso de inversor, por se 

mostrarem mais confiáveis do ponto de vista operacional. Adicionalmente, sistemas 

de corrente contínua têm limitações no que diz respeito ao tamanho do motor, 

especialmente seu diâmetro, e sua compatibilidade com as dimensões dos poços de 

água que, habitualmente, não superam seis polegadas. 

Alguns aspectos gerais dos projetos de demonstração do programa 

PVP (Programme Regionale Solaire), iniciado pelo CILSS (Comité Inter-Etats de 

lutte contre la Sécheresse dans le Sahel), foram relacionados por A. Hanel et al 

(1995). Dez sistemas de bombeamento fotovoltaico, instalados em quatro países do 

oeste africano, foram monitorados durante o período de um ano podendo ser 

verificado, entre outras informações, valores de eficiência compreendidos entre 23,7 

e 36,9 %, medidos para o conjunto inversor moto-bomba, que operavam em 
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pequenas, médias e altas potências. A eficiência é medida, neste caso, como a 

relação entre potencia elétrica na saída do arranjo fotovoltaico e potencia hidráulica. 

Os resultados de uma monitoração técnica realizada em 48 sistemas 

de bombeamento fotovoltaico instalados pelo programa PVP em países como Brasil, 

Argentina, Indonésia, Filipinas e outros, foram relacionados por A. Hahn (1995) 

com o objetivo de demonstrar a confiabilidade dos equipamentos. Os sistemas de 

bombeamento utilizavam, basicamente, cinco modelos de diferentes fabricantes de 

inversores. Um deles era um modelo de conversor de freqüência de aplicação 

industrial que sofrera modificações profundas para poder operar em sistemas de 

bombeamento fotovoltaico. De um total de 23 falhas, consideradas graves, os 

inversores responderam por cerca de 77 % passando a ser considerado, dessa forma, 

como o equipamento mais suscetível de apresentar falhas. Nem todos os inversores 

eram dotados de sistema de seguimento de máxima potência. Em alguns sistemas de 

bombeamento, que utilizavam inversores operando em faixas de potência superiores 

a 4 kW, quando eram dispensados de dispositivos de seguimento de máxima 

potência, por razão de redução de custos, passavam a operar com voltagem 

constante com alguma forma de controle da temperatura. As motobombas, por sua 

vez, foram instaladas em um total de 27 modelos diferentes. Quase todas 

satisfizeram critérios de exigência de baixa manutenção. Em apenas seis casos as 

motobombas tiveram de ser substituídas por razões de corrosão, bloqueio 

espontâneo ou outras, de natureza mais simples. Com relação aos geradores 

fotovoltaicos, não foi verificada nenhuma interrupção de funcionamento dos 

sistemas de bombeamento que tivesse sido ocasionada mediante problemas com o 

arranjo fotovoltaico. Foram verificadas apenas reduções da performance de alguns 

sistemas devido ao envelhecimento dos módulos fotovoltaicos por um efeito 

conhecido na literatura por “solar-cell browning” (escurecimento da camada de 

etileno acetato de vinila - EVA transparente, com a qual se lamina o módulo 

fotovoltaico). 

Um exemplo representativo, constituído por uma amostra de 100 

sistemas de bombeamento d’água com tecnologia fotovoltaica instalados no mundo 

pela GTZ, no período compreendido entre 1986 a 2001, mostrou que o mercado está 
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dominado, basicamente, por seis fabricantes de inversores e motobombas. Além 

desse fato, cerca de 70% do universo instalado conta com o mesmo modelo de 

inversor (ALONSO ABELLA et al., 2001). 

A utilização de um conversor de freqüência convencional, acionando 

uma motobomba centrífuga com motor assíncrono trifásico em 220 V, em sistemas 

de bombeamento de água com tecnologia fotovoltaica (ALONSO ABELLA et al., 

2003) foi experimentada na prática e apresentou bom desempenho, quando 

comparado aos sistemas de bombeamento fotovoltaico tradicionais resultando, dessa 

forma, na possibilidade concreta de substituí-los em situações reais. Foi utilizado, 

para esta finalidade, um algorítimo de controle proporcional, integral e derivativo, 

contido na maioria dos conversores de freqüência, para forçar o gerador fotovoltaico 

a operar em um valor de tensão constante variando, conseqüentemente, a velocidade 

de rotação da motobomba. 

Uma proposta para se diminuir a dependência de equipamentos 

importados destinados ao bombeamento fotovoltaico foi realizada por Zilles e Brito 

(2003). Conversores de freqüência normalmente utilizados em aplicações industriais 

foram utilizados para esta finalidade. Foi realizado um levantamento de marcas e 

modelos disponíveis no mercado nacional que ofereciam possibilidades de operarem 

alimentados por geradores fotovoltaicos, entretanto, não foram mencionados pelos 

autores as possibilidades de programação desses equipamentos. Em um dos modelos 

citados, é impossível de se parametrizar, uma parte da etapa de controle do CFC, 

para operar adequadamente em um sistema de bombeamento fotovoltaico. 

Uma nova possibilidade de configuração, para um determinado 

modelo de conversor de freqüência, também foi mencionada: “descarga” de 

programa em linguagem “C”, em seu sistema de memória, para que o mesmo efetue 

o seguimento do ponto de operação em potência máxima do gerador fotovoltaico 

(Yaskawa, 2000). Esta possibilidade vem sendo testada na prática, onde está 

apresentando resultados satisfatórios. 
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3. DESCRIÇÃO DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

FOTOVOLTAICO 

 

 

Um sistema de bombeamento fotovoltaico (SBFV), está integrado por: 

 

• Arranjo fotovoltaico; 

• Sistema de acoplamento gerador-carga; 

• Motobomba. 

 

A Figura 3.1 descreve, de forma geral, os componentes que integram 

esse sistema. O esquema de uma instalação típica pode ser visto na Figura 3.2, 

entretanto, existem outras configurações possíveis de acordo com as características 

locais e recursos disponíveis.  

 

SOL

GERADOR
FOTOVOLTAICO

MOTOBOMBA

 

Figura 3.1 - Configuração atual de um sistema de bombeamento fotovoltaico. 
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Rebaixamento

Conversor / inversor

 

 

Rebaixamento

Conversor / inversor

 

Figura 3.2 – Instalação típica de um sistema de bombeamento fotovoltaico. 

 

 

3.1. Gerador fotovoltaico 

 

O gerador fotovoltaico consiste em um conjunto de módulos 

fotovoltaicos que, por sua vez, são compostos de células de material semicondutor 

(normalmente é utilizado o silício), chamadas células solares. Estas são responsáveis 

pela conversão da radiação solar em energia elétrica através do fenômeno físico 

denominado “efeito fotovoltaico”. Uma célula solar comercial é capaz de 

proporcionar uma tensão de circuito aberto da ordem de meio volt, para células de 

silício, e um valor de corrente elétrica, de curto circuito, entre 1,5 e 4,5 ampéres, de 

acordo com a radiação solar incidente sobre a sua superfície. Em virtude disso, é 

necessário associá-las em série ou paralelo, para produzir, respectivamente, tensões 

ou correntes de intensidades adequadas às aplicações elétricas. Uma vez tendo a 
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configuração desejada, o conjunto é encapsulado com material especial que o protege 

de possíveis danos externos. 

Um típico módulo fotovoltaico apresenta curvas características de 

tensão versus corrente, que se diferenciam conforme a intensidade da radiação solar 

incidente sobre a sua superfície, semelhantes às mostradas na Figura. 3.3. Os pontos 

de máxima potência (Pmax) correspondem aos valores cujos produtos de tensão pela 

intensidade de corrente elétrica, referentes a cada uma das curvas apresentadas 

(níveis de radiação incidente iguais a 1038, 900 e 800 W/m²), apresentam valores 

máximos. Qualquer receptor elétrico que opere em um desses pontos, ou nas 

proximidades, receberá do gerador a potência elétrica máxima (correspondente ao 

nível de radiação incidente). Este valor é conhecido na prática, por “ponto de 

operação em potência máxima do gerador”. 
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Figura 3.3 - Curvas características para o módulo fotovoltaico M55 da SIEMENS. 

 

 

As curvas características dos módulos fotovoltaicos também sofrem alterações com a 

variação de temperatura das células. A Figura 3.4 mostra o efeito da variação da 

temperatura sobre a curva característica de um típico módulo fotovoltaico. Verifica-

se que a tensão de circuito aberto diminui com o aumento da temperatura e a corrente 

de curto-circuito, ainda que não visível na figura, tem o seu valor aumentado. 
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Figura 3.4 - Efeito da variação da temperatura na saída elétrica de um módulo 

fotovoltaico. 

 

Os módulos fotovoltaicos são dispostos em arranjos com associações 

em série ou em paralelo, ou ainda de forma mista, de uma maneira que a corrente e a 

tensão do gerador estejam corretamente adaptadas às características da motobomba. 

Na associação em paralelo, somam-se os valores de corrente elétrica de cada módulo, 

enquanto na associação em série são somados os valores de tensão. A Figura 3.5 

apresenta um módulo fotovoltaico disponível no comércio além de uma célula típica. 

(a)

(b)

 

Figura 3.5 – (a) Módulo fotovoltaico, (b) Célula fotovoltaica. 
3.2 Sistema de acoplamento gerador – carga 
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O acoplamento do gerador fotovoltaico à motobomba pode ser feito 

diretamente, como no caso de motores de corrente contínua, ou através de sistemas 

de condicionamento de potência, denominado “conversores”, utilizados tanto para 

motores de corrente continua como de corrente alternada. De maneira geral é 

conveniente que a motobomba seja "vista" pelo gerador fotovoltaico como uma carga 

de tensão fixa ou que funcione acompanhando os pontos de máxima potência. 

Utilizam-se para esta finalidade dispositivos de seguimento do ponto de máxima 

potência ou de regulagem de tensão. Também podem ser utilizados bancos de 

baterias para adaptar a curva de demanda às características do gerador fotovoltaico, 

mantendo aproximadamente constante a tensão produzida. O diagrama da Figura 3.6 

representa os quatro tipos básicos de conversão, utilizados para otimizar a eficiência 

de transporte da energia elétrica. O conversor CC-CC e inversor são as formas mais 

utilizadas em sistemas de bombeamento fotovoltaico. 

 

RETIFICADOR

INVERSOR

CONVERSOR
CC - CC

CONVERSOR
CA - CA

 

Figura 3.6 – Tipos básicos de conversão 

 

A Figura 3.7. mostra as diversas configurações disponíveis para o 

acoplamento entre o gerador fotovoltaico e a motobomba. Salvo o sistema de 

acoplamento direto entre gerador e motobomba, as outras opções indicadas se 
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propõem a adaptar as características das motobombas às características do gerador, 

de forma que o processo de transferência de energia seja o mais eficiente possível. 

 

 

Figura 3.7 - Formas de acoplamento possíveis entre gerador e carga para um sistema 

de bombeamento fotovoltaico 

 

 

• Sistema de seguimento de potência máxima 

 
Consiste em um dispositivo situado entre o gerador fotovoltaico e a 

carga, e tem a função de condicioná-la a operar em um determinado valor de tensão, 

do gerador fotovoltaico, necessário para se obter a máxima eficiência no transporte 

de energia entre o gerador e a carga. Este sistema encontra-se, hoje em dia, já 

embutido nos mais diversos modelos de conversores destinados às aplicações com 

energia solar, disponíveis no mercado. 

 

 

3.3 Motores elétricos 

 

Existem basicamente três tipos de motores (Torreira, 1990) utilizados 

em bombeamento com energia solar: 

 

a) Motores de corrente alternada (CA); 
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b) Motores de corrente contínua: 

b.1. com escovas; 

b.2. sem escovas 

 

 

• Motores de corrente alternada 

 

O uso generalizado de motores CA se deve à sua ampla 

disponibilidade, em uma larga faixa de potências, e baixos custos. São motores 

assíncronos (também chamados de motores de indução), normalmente com sistema 

de alimentação trifásico, e fabricados para valores de potência mecânica que vão, 

desde frações de cv, até valores em torno de 500 cv. Porém, nas aplicações 

fotovoltaicas, torna-se necessário o uso de inversores, o que se traduz em uma 

redução da eficiência total do sistema. No entanto, já existem sistemas especialmente 

desenvolvidos para uso fotovoltaico com motores CA e inversores de alta eficiência 

(cerca de 97%). Os motores de corrente alternada são geralmente utilizados em 

sistemas submersos, destinados a suprir grandes demandas d’água. 

 

 

• Motores de corrente contínua com escovas 

 

Os motores de corrente contínua são bastante adequados para uso 

fotovoltaico em função da sua compatibilidade com o gerador fotovoltaico (que gera 

energia elétrica em corrente contínua), sendo também mais eficientes do que os 

motores CA. No entanto, sua curva de carga apenas está bem adaptada às 

características do gerador fotovoltaico em uma faixa limitada de irradiância, 

escolhida habitualmente, na região dos maiores níveis de radiação solar. O seu custo, 

porém, é mais elevado e necessitam de manutenção periódica. São mais utilizados 

para poços rasos e outras fontes de água superficial. 
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• Motores de corrente contínua sem escovas 

 

Estão disponíveis no mercado motores CC sem escovas. Além de 

apresentarem maior eficiência do que os motores em CA, não necessitam 

manutenção periódica na troca de escovas, apresentando maior comodidade e menor 

custo de manutenção. Entretanto, seu mecanismo eletrônico extra (conversor), faz 

com que os custos e riscos de falha aumentem.  

 

 

3.4 Bombas hidráulicas de aplicação fotovoltaica 

 

  Pode-se dividir o universo das bombas hidráulicas em dois subgrupos: 

 

a) Bombas cinéticas; 

 a.1) Centrífugas 

 

b) Bombas de deslocamento positivo 

 

 

• Bombas centrífugas 

 

As bombas centrífugas pertencem ao grupo de bombas cinéticas. 

Possuem um dispositivo rotatório (rotor), que exerce força sobre o líquido a ser 

bombeado. A ação centrífuga resultante do movimento circular do rotor cria uma 

zona de maior pressão na periferia deste e, como conseqüência, ocorre uma zona de 

baixa pressão na sua parte central (entrada do fluido), produzindo o deslocamento do 

líquido em direção à saída dos canais do rotor.  

 

• Bombas de deslocamento positivo 
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A principal diferença deste tipo de bomba da anteriormente 

mencionada está no percurso do fluido no interior da bomba. Nas bombas de 

deslocamento positivo o fluido na entrada do sistema tem aproximadamente a mesma 

direção que no ponto de saída do mesmo. 

Devido ao elevado torque resistente exercido no motor por esses tipos 

de bombas, as mesmas requerem uma maior potência de partida do motor, 

implicando em um gerador fotovoltaico de maior dimensão (Monegón, 1980). 

Atualmente existem bombas helicoidais que operam com altas eficiências. Os 

projetos têm caminhado na direção do desenvolvimento de motobombas helicoidais 

com conversores para aplicação em sistemas fotovoltaicos. 
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4. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DOS CONVERSORES DE 

FREQUÊNCIAS 

 

 

 

Conversores de freqüência são equipamentos empregados para 

acionamento de motores com velocidade constante ou variável, a maioria deles, em 

aplicações industriais. São fabricados para operar com tensão de alimentação 

alternada, de valor eficaz constante, da rede elétrica local. Há duas técnicas 

possíveis, utilizadas por esses dispositivos, para o controle da velocidade de rotação 

de um motor: 

 

• Controle escalar; 

• Controle vetorial. 

 

No controle escalar, os valores da tensão (V) e freqüência (f), que são entregues ao 

motor, devem satisfazer a condição de manter a relação (V/f) constante (nas 

aplicações que requerem torque constante), ou variá-la de forma controlada nas 

aplicações de torque variável (motobombas centrífugas, por exemplo). Este sistema 

é eficaz para o controle de freqüências normalmente acima de 10 Hz devido ao fato 

de se poder desprezar o efeito das perdas causadas pela resistência elétrica do 

enrolamento estatórico. No controle de velocidade vetorial, a corrente do motor é 

decomposta em componentes responsáveis pelo torque e fluxo de magnetização do 

motor, sendo controladas de forma independente. É possível, dessa forma, um 

controle mais preciso, em baixas rotações, quando comparado ao método escalar. 
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Os conversores de freqüência podem ser subdivididos internamente, 

de uma forma geral, em quatro etapas: retificadora; circuito intermediário, também 

referido na literatura por “link DC”; etapa inversora e unidade de controle (Figura 

4.1). Em situações convencionais de operação o CFC receberá em sua etapa 

retificadora, a tensão alternada da rede e a converterá em contínua (com módulo 

variável) filtrada na seqüência, pelo circuito intermediário, por ação de capacitores e 

assumir, dessa forma, um valor constante.  

 

 

Circuito  
intermediário

Unidade de controle

Entrada trifásica
ou monofásica Saída trifásica

InversorRetificador M

FC

~

Motor
R
S

T

Programável para diversos tipos de controle de motores

U

V

W

 

Figura 4.1 - Diagrama de blocos de um conversor de freqüência. 

 

 

Na forma de aplicação abordada neste trabalho, o CFC acionará, com 

controle de velocidade escalar, uma motobomba centrífuga, e será alimentado por 

um gerador elétrico do tipo fotovoltaico, que fornecerá ao dispositivo de carga, 

valores de tensão e de corrente elétrica de natureza contínua tornando, dessa forma, 

completamente desnecessária a etapa retificadora do conversor. A tensão elétrica, de 

valor constante deverá ser entregue a etapa inversora que a converterá novamente 

em alternada, na saída do conversor, com características elétricas diferentes da 

tensão de entrada na etapa retificadora (Figura 4.2). Poderá apresentar amplitude e 

freqüência variáveis. A tensão de saída, por sua vez, será fornecida sobre a forma de 

pulsos de largura variável, obtida por um processo conhecido na prática por 
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“modulação por largura de pulsos” ou ainda pela sigla em língua inglesa, “PWM”. 

Todo este processo é gerenciado por uma unidade de controle que atuará 

principalmente sobre a etapa inversora conforme pré-programação realizada pelo 

usuário, através de uma modalidade de interação homem-máquina, de forma a se 

obter o acionamento adequado do motor de indução à sua aplicação. 
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Figura 4.2 - Formato de onda da tensão entre os blocos internos de um conversor de freqüência alimentado por tensão alternada. 

20 



 21 

Ao se utilizar um CFC alimentado por um gerador fotovoltaico, que 

se comporta na prática como um gerador de corrente cuja intensidade depende da 

irradiância incidente sobre sua superfície, sem nenhuma forma de controle do 

processo de transporte de energia, poderão haver variações nos valores de tensão e 

de corrente, provenientes do gerador fotovoltaico, que venham a interromper o 

funcionamento do sistema. Ou seja, se a energia fornecida pelo gerador for 

insuficiente (durante um céu nublado, por exemplo) para que o CFC opere a 

motobomba em seus valores nominais, o funcionamento do sistema será 

interrompido. 

Ocorre normalmente, na tentativa de vencer o torque resistente sobre 

o seu eixo, que o motor de indução (conjunto motor – conversor) tente absorver uma 

corrente, do gerador fotovoltaico, de intensidade maior que o valor possível, para as 

condições de irradiância do momento, deslocando a tensão de operação do gerador 

fotovoltaico para valores abaixo do limite inferior aceito pelo conversor de 

freqüência. Um regulador proporcional, integral (PI), habitualmente incorporado 

neste equipamento, é utilizado de forma a se estabelecer um valor de tensão contínua 

aproximadamente constante, em seu barramento de alimentação, adequado para o 

sistema operar. 

O regulador funcionará, portanto, da seguinte maneira: ao variar os 

níveis de irradiância sobre o arranjo fotovoltaico, a quantidade de energia 

transportada à motobomba pelo conversor de freqüência variará de forma 

controlada, resultando em um aumento ou diminuição de sua velocidade de rotação. 

Este processo de controle, executado pelo regulador PI, visa manter o valor da 

tensão de alimentação (variável de processo) constante. Utiliza-se neste 

procedimento o conceito já bem conhecido em engenharia fotovoltaica de que um 

valor de tensão constante, e bem escolhido, determina um excelente ponto de 

operação para o gerador, fornecendo à carga uma potencia que pouco difere, quando 

integrada ao longo do tempo, do desempenho do sistema operando no ponto de 

máxima potencia. 

O conversor de freqüência permite monitorar a tensão de entrada em 

seu barramento de alimentação, através de um sinal de tensão ou corrente (0-10 V ou 
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4-20 mA) proveniente de uma saída analógica (FM, Figura 4.3) configurada para 

responder proporcionalmente ao valor da tensão de entrada (VDC na Figura 4.3). 

Este sinal é então introduzido em uma entrada de sinal (FSV, Figura 4.3), também 

analógica, e comparada a um valor de referência, determinado pelo usuário, a qual 

corresponderá à tensão de operação desejada. O controlador PI atuará então, sobre o 

erro resultante variando a velocidade de rotação da motobomba. 

Na Figura 4.3 pode-se observar, a configuração elétrica necessária 

para colocar em funcionamento, da forma mencionada, a maioria dos conversores de 

freqüência disponíveis no comércio local. Uma relação com os parâmetros de 

controle, adotados para o modelo de conversor utilizado nos ensaios, é apresentada 

no apêndice I. 
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Figura 4.3 - Sistema de controle de um conversor de freqüência configurado para operar com tensão de alimentação constante. 
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5. MÉTODOLOGIA 

 

 

5.1. Métodos utilizados 

 

5.1.1. Seleção do conversor de freqüência 

 

Foram analisadas as possibilidades operacionais que conversores de 

vários fabricantes oferecem e o seu grau de adaptabilidade às funções necessárias 

requeridas para sua operação em conjunto com geradores fotovoltaicos. As seguintes 

características inerentes a esses dispositivos são necessárias: 

 

a) Ter regulador proporcional e integral (PI) incorporado; 

b) Ter duas entradas de sinais analógicas; 

c) Possuir uma saída de sinal analógica que pudesse ser configurada 

de forma a se obter um sinal de tensão ou corrente (0-10 V ou 4-

20 mA) proporcional à tensão contínua nos barramento de 

alimentação. 

 

 

5.1.2. Metodologia dos ensaios 

 

Os ensaios, de uma forma geral, foram realizados para três diferentes 

configurações dos equipamentos que compõem o sistema de bombeamento 

fotovoltaico, com o objetivo de medir, no mesmo instante, valores de vazão 
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bombeada, irradiância coletada pelo gerador fotovoltaico, tensão e corrente elétricas 

na saída do gerador fotovoltaico. As configurações utilizadas foram as seguintes: 

A. Ensaio com inversor acionando motobomba centrífuga 

submersa, sendo ambos equipamentos específicos para 

bombeamento com tecnologia fotovoltaica (SOLARTRONIC); 

B. Ensaio com CFC acionando motobomba específica para 

bombeamento com tecnologia fotovoltaica (a mesma do item 

anterior) em quatro diferentes tensões de operação: 270, 285, 

300 e 310 V (MM-420); 

C. Ensaio com CFC acionando motobomba centrífuga adquirida 

no comércio local (CONVENCIONAL). 

 

Os ensaios, com configurações A e B, permitem comparar o 

desempenho do CFC com o inversor específico para sistemas de bombeamento 

fotovoltaico e os ensaios A e C o desempenho do conjunto CFC e motobomba 

convencional com o conjunto específico para sistemas de bombeamento 

fotovoltaico. 

Em todos os ensaios realizados, as alturas de recalque foram 

mantidas, fixas através da utilização de tubulações com alturas iguais a 32 ou 42 

metros (vide próximo capítulo). As motobombas foram instaladas numa cisterna 

com capacidade para 12 m³ de água, operando com sistema de tubulação em circuito 

fechado, com o objetivo de se manter constante o nível de água da mesma. 

A conexão do gerador com o inversor, específico para aplicação em 

sistemas de bombeamento fotovoltaico requer de, no mínimo, 85 V enquanto o 

conversor convencional utiliza uma tensão nominal de entrada igual a 220 VCA 

(±10%), que após o processo de retificação tornar-se-á aproximadamente 310 VCC 

(220 x 2 ). Este será, portanto, o valor nominal da tensão CC necessária para 

alimentar este equipamento. 

Com tal motivo foram utilizadas duas configurações para o arranjo 

fotovoltaico com a mesma potência elétrica de saída de acordo com o tipo do ensaio: 

um deles configurado com três conjuntos em paralelo  de  seis  módulos  em  série  
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(3 x 6) (Figura 5.1) que resulta, na condição de radiação solar incidente padrão (Icol 

= 1000 W/m²), em uma tensão de operação da ordem de 100 V, e o outro com 18 

módulos em série (1 x 18), resultando em uma tensão de operação de 

aproximadamente 300 V (Figura 5.2). Os arranjos fotovoltaicos foram montados em 

uma estrutura metálica fixa, inclinada de 23° com relação ao plano horizontal, de 

forma que a superfície de incidência dos raios solares ficasse direcionada para o 

norte geográfico. 
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Figura 5.1 - Gerador fotovoltaico 3 x 6. 
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Figura 5.2 - Gerador fotovoltaico 1 x 18. 
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5.1.3. Variáveis medidas 

 

Foram medidos os valores instantâneos das seguintes variáveis: 

 

• Elétricas 

 

Os valores de grandezas elétricas, tais como a tensão e intensidade de 

corrente elétrica na saída do gerador fotovoltaico foram medidos e armazenados para 

se determinar posteriormente, através de uma planilha de cálculo, a potência elétrica 

gerada obtida pela seguinte expressão: 

 

U.IPG =                  (5.1) 

 

Onde: 

 

PG, é a potência elétrica entregue à carga pelo gerador fotovoltaico; 

U, a tensão elétrica medida nos terminais de saída do gerador 

fotovoltaico; 

I, a intensidade de corrente elétrica medida no circuito de carga do 

gerador fotovoltaico. 

 

 

• Solarimétricas 

 

  Foram medidos e armazenados os valores instantâneos da irradiância 

coletada (Icol), em watts por metros quadrados, sobre o plano do gerador 

fotovoltaico. 
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• Hidráulicas 

 

Foi medida a vazão de água, na tubulação de recalque para as alturas 

de 32 e 42 metros, para possibilitar o cálculo da potência hidráulica através da 

seguinte expressão2 : 

 

2,72.Q.hPh =                 (5.2) 

 

Onde, 

 

Ph, é a potência hidráulica transferida ao fluido pela motobomba (W); 

Q, a vazão de água (m³/h); 

h, a altura de recalque (m) 

 

Considera-se que as perdas na tubulação podem ser desprezadas, dado o diâmetro da 

tubulação utilizada (2”) e as baixas vazões. 

• Eficiência 

A eficiência do conjunto conversor-motobomba (ηmb) pode ser 

calculada pela expressão: 

 

g

h
mb P

P
=η                   (5.3) 

 

 

 

                                                

2 O fator 2,72 resulta do quociente 
3600

ñg
, onde ρ corresponde a massa especifica da água (1000 

kg/m³), g é a aceleração da gravidade (9,8 m/s²) e o número 3600 corresponde ao valor em segundos 
de uma hora, proveniente da unidade de vazão (m³/h).  Dessa forma teremos o valor da potência 
hidráulica em watts. 
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5.1.4. Avaliação do desempenho dos sistemas de bombeamento 

de água e determinação da melhor tensão de operação. 

 

O desempenho dos sistemas de bombeamento que utilizam CFC 

(configuração B e C, seção 5.2), foram aferidos através da comparação entre a 

estimativa do volume de água bombeada, a longo prazo, com o volume bombeado 

pelo sistema específico para aplicações fotovoltaicas (configuração A). Para se 

estimar os volumes de água bombeada a longo prazo foi utilizado o método 

estatístico de “Utilizabilidade”. 

Este método simula o desempenho a longo prazo do SBFV e utiliza 

como ferramenta fundamental a curva característica do sistema, que define a relação 

existente entre a vazão d’água bombeada e a radiação solar coletada (Icol) e obtida 

mediante a medição “instantânea” dessas grandezas (Figura 5.3). Pode ser bem 

aproximada por uma expressão quadrática que define o nível crítico de radiação 

solar “IC”, menor valor de radiação solar coletada necessário para dar início ao 

processo de bombeamento. 
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Figura 5.3 - Curva característica típica de um sistema de bombeamento fotovoltaico. 
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O volume bombeado a longo prazo pode ser calculado a partir de uma 

série temporal de radiação solar coletada. Para cada nível de radiação solar é obtida a 

vazão correspondente na curva característica. Alternativamente, o método da 

utilizabilidade fornece de forma bem mais simples e com precisão adequada (erro 

menor que 2%) esse resultado. 

 

 

5.1.4.1. O método de utilizabilidade 

 

O método de utilizabilidade tem sido tradicionalmente utilizado para 

prever o desempenho a longo prazo de sistemas solares térmicos (Liu & Jordan, 

1963; Klein, 1978; Collares-Pereira & Rabl, 1979). Contudo, pode-se encontrar na 

literatura técnica a aplicação desta metodologia em sistemas de bombeamento 

fotovoltaico (Fraidenraich & Costa, 1988; Loxsom e Durongkaverog, 1994; 

Fraidenraich & Vilela, 2001).  

O termo “utilizabilidade” corresponde à fração da energia solar 

coletada, acima de um determinado nível crítico de radiação (IC), pois apenas níveis 

de radiação solar maiores que IC produzem energia útil (Vilela, 2001). Este conceito 

pode ser utilizado para estimar o valor médio, a longo prazo, da energia útil 

produzida por um sistema solar, desde que o valor crítico de radiação permaneça 

aproximadamente constante, ao longo do período de operação considerado. Vários 

sistemas satisfazem esta condição, entre eles, os sistemas de bombeamento 

fotovoltaico. 

O sistema com a configuração descrita no item B da seção 5.2 foi 

operado com diferentes valores de tensão, programados no conversor de freqüência. 

O volume de água, estimado para o valor médio anual da irradiação solar coletada 

(Hcol) e as diferentes tensões fixas, permitem determinar para qual delas o sistema 

bombeia o maior volume de água (melhor tensão fixa). 

Se o volume bombeado por um sistema de bombeamento fotovoltaico 

relaciona-se com a radiação solar coletada, de forma quadrática, o volume médio de 
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água bombeado, por um sistema de bombeamento fotovoltaico, poderá ser estimado 

pela expressão (Vilela, 2001) 

( ) 










+

−

−
−=

1X

XX

XX

2
1XÖHVV

maxcol,

Cmaxcol,

CM
Ccol0

&             (5.4) 

onde: 

0V& , em (m³/h), é uma constante que depende da curva característica do 

sistema de bombeamento; 

colH , em (Wh/m²), é o valor diário (média mensal) da energia solar coletada, 

por unidade de área, determinada através do procedimento de Collares-

Pereira & Rabl (1979); 

( )CXÖ , (adimensional), é a função utilizabilidade para X = XC (Zarmi 1987)  

determinada pela expressão:  

 

( )
maxcol,X

maxcol,

C
C X

X
1XÖ 










−=                (5.5) 

 

 
col

C
C I

I
X =  e 

col

M
M I

I
X =  , são grandezas adimensionais; 

CI , é o nível crítico de radiação solar necessário para dar início ao processo 

de bombeamento; 

colI , é o valor diário (média mensal) da radiação solar coletada pelo gerador 

fotovoltaico; 
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 col,eff0max,col I864,0I ×= , é a máxima radiação solar coletada; 

col,eff0I , é a radiação solar extraterrestre, ao meio dia solar local. O coeficiente 

(0,864) é o máximo valor para o índice de claridade horário, como 

recomendado por Hollands e Huget (1982). 

 

 

5.2. Materiais utilizados 

 

 

5.2.1. Bancada de bombeamento 

 

A bancada de bombeamento conta com uma torre de 45 m que 

suporta cinco colunas de 8, 16, 24 ,32 e 42 m de altura, que podem ser utilizadas 

mediante uma simples operação manual de registros para realização dos ensaios. 

Integra também a bancada de bombeamento uma cisterna, com 12 m³ de capacidade 

e um poço de água de 55m de profundidade. A configuração da bancada possibilita a 

realização de ensaios com alturas manométricas bem definidas, salvo pequenas 

perdas de carga na tubulação. 

 

5.2.2. Equipamentos utilizados 

 

Para compor a bancada de bombeamento, foram utilizados os 

seguintes equipamentos: 

 

a. Gerador fotovoltaico: 18 módulos fotovoltaicos de silício 

policristalino com 55 Wp cada, resultando em um arranjo 

fotovoltaico com 990 Wp ; 

b. Conversores de freqüência:  

b.1. Conversor exclusivo  de  aplicação  fotovoltaica  com  

1,5 kW de potência nominal, saída elétrica trifásica. É 
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fabricado com sistema de seguimento de potência 

máxima, já incluso em seu circuito eletrônico, para faixa 

de tensão compreendida entre 85 e 140 V; 

b.2. Conversor de freqüência convencional de 2,2 kW de 

potência nominal, saída elétrica trifásica e tensão de 

alimentação nominal de 220 VCA (± 10 %). 

c. Motobombas: Foram utilizadas uma motobomba centrífuga 

submergível adquirida no comércio local, e outra, também 

centrífuga e submergível específica para bombeamento 

fotovoltaico do mesmo fabricante do conversor descrito no 

item b.1 e fabricada para operar de forma conjunta com o 

mesmo. A Tabela 5.1 resume as principais características das 

motobombas utilizadas. 

 

 

Tabela 5.1 - Características básicas das motobombas utilizadas. 

MOTOBOMBAS 
CARACTERÍSTICAS 

CONVENCIONAL FOTOVOLTAICA 

Potência nominal (kW) 0,56 0,56 

Voltagem nominal (V) 220 68 

Número de estágios 11 10 

 

 

 

5.2.3. Sistema de medição e registro de dados 

 

  Com o objetivo de automatizar o processo de medição foi utilizado 

um sistema de medição e aquisição de dados automático composto por um 

instrumento com as seguintes características básicas: 
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• Possui 6 entradas analógicas diferenciais, podendo ler cada uma, 

valores de tensão de até 2,5 volts; 

• Programável por computador, com interface gráfica própria, padrão 

Windows, com até 222 instruções, que vão desde algumas destinadas 

a configuração de sensores, controle de processos, processamento das 

medidas e outras; 

• É dotado de sistema de memória com capacidade para 

armazenamento de até 1.000.000 de registros; 

• O equipamento é portátil, fator que facilita a sua utilização em 

“campo”, em cujo caso pode ser alimentado por baterias de 12 V 

recarregáveis. 

 

 

Este instrumento foi configurado para realizar leituras instantâneas 

com a taxa de um segundo, para cada variável medida num total de 60 leituras. 

Calcula-se a posteriori a média aritmética de cada conjunto, com os respectivos 

valores armazenados em seu sistema de memória. Portanto, ao final de um dia, 

teremos 1440 valores armazenados em tempo real, correspondentes às médias 

aritméticas de cada uma das variáveis, no intervalo de 1 minuto, necessárias à 

monitoração e avaliação do processo de bombeamento de água. O instrumento é 

então conectado a um computador pessoal para que se realize o processo de descarga 

dos dados armazenados do seu sistema de memória. 

 

 

5.2.4 Dispositivos de condicionamento de sinal e sensores 

utilizados 

 

Na seção anterior foi descrita a forma de aquisição e armazenamento 

de dados. O equipamento escolhido foi o datalogger modelo CR10X, da Campbell 

Scientifc, que foi projetado de fábrica, para oferecer um total de seis canais para 

leituras analógicas de sinais de tensão limitados a valores de ±2,5 volts por canal. 
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Entretanto, podem ocorrer situações em que uma das variáveis a ser medida pode 

atingir, em algumas situações não comuns de operação, níveis até 156 vezes maiores 

do que esses. É o caso da tensão elétrica do gerador fotovoltaico, quando o mesmo 

estiver com o seu circuito de carga em aberto. Em outras situações há variáveis de 

natureza completamente diferente da que pode ser conectada na entrada do 

instrumento de medida que lê, basicamente, valores de tensão. São elas, a 

intensidade de corrente elétrica na saída do gerador fotovoltaico e a vazão de água 

bombeada. Nesses casos torna-se necessário que haja um adequado processo de 

condicionamento de sinal às características do instrumento de medição. A Figura 5.4 

representa o esquema elétrico do sistema de bombeamento com os devidos sensores 

utilizados na sua monitoração. 
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Figura 5.4- Sistema de bombeamento de água, com instrumentação de medição. 
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• Medida da Tensão Contínua na saída do gerador fotovoltaico 

 

A tensão elétrica nos bornes de saída do gerador fotovoltaico é 

aplicada nas extremidades de um divisor de tensão composto por dois resistores 

(Figura 5.5). A tensão é dividida proporcionalmente sobre os mesmos de 

conformidade com os valores de resistência elétrica por eles assumidos. Este 

artifício torna-se necessário devido ao fato das entradas analógicas destinadas à 

medição do sistema de aquisição de dados, aceitarem níveis de tensão de até 2,5 

volts. Os valores de tensão sobre cada um dos resistores poderão ser determinados 

com base no modelo do divisor de tensão, apresentado na eq. 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - Divisor resistivo de tensão. 

 

 

(5.1) 

 

 

Onde: 

U, é a tensão elétrica nas extremidades do divisor de tensão (saída do gerador 

fotovoltaico); 

 U2, a tensão elétrica nas extremidades do resistor R2; 

R1 e R2, os valores das resistências elétricas dos resistores utilizados. 

 

U2

R2

R1

+ U1
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2
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+
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Para nossa aplicação, os valores escolhidos de R1 e R2 foram de 272.000 e 1350 

ohms respectivamente. Por não apresentarem padrões comerciais, esses valores 

foram obtidos por meio de associações dos tipos série e paralelo de resistores. A 

tensão de saída (U2) no divisor de tensão será, portanto, igual a: 

 

2720001350

1350
UU 12 +

=                (5.2) 

 

12 U0,005U =                 (5.3) 

 

ou seja, a tensão de saída U2 no divisor, estará na razão de 5 partes para cada 1000 

da tensão de entrada U1 do mesmo. 

 

 

• Medida da intensidade de Corrente elétrica na saída do gerador 

fotovoltaico 

 

A medida da intensidade de corrente elétrica foi também realizada 

pelo sistema de aquisição já mencionado. Foi necessário, entretanto, condicionar 

esta grandeza de forma a se ter um sinal de tensão adequado, proporcional ao valor 

instantâneo assumido pela mesma, pois, como já foi mencionado, o equipamento de 

medição utilizado lê apenas sinais de tensão limitados a 2,5 volts. Foi utilizado um 

dispositivo denominado “shunt” com as seguintes características elétricas:  10 A – 

60 mV, isto é, para um valor de corrente elétrica da ordem de dez ampéres que 

atravesse este dispositivo, o mesmo promoverá uma queda de tensão, medida entre 

os seus terminais destinados à conexão elétrica do sinal de saída , igual a 0,06 volts. 

Este dispositivo apresenta uma resposta linear em toda a sua faixa de 

condicionamento que, neste caso, irá de zero até o valor máximo de dez ampéres. 
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• Medida da Vazão 

 

Um sensor do tipo eletromagnético, inserido na tubulação de recalque, 

foi utilizado para efetuar as leituras dos valores de vazão. O medidor eletromagnético 

de vazão é seguramente um dos medidores mais flexíveis e universais dentre os 

métodos de medição de vazão. Sua perda de carga é equivalente a de um trecho reto 

de tubulação, já que não oferece qualquer obstrução à passagem do fluido. Este 

dispositivo funciona, de uma forma geral, gerando um campo magnético (B) de 

intensidade constante, por meio de duas bobinas (Figura. 5.6), em uma determinada 

seção da tubulação. A passagem de um fluido condutivo (condutividade mínima da 

ordem de 5 cm/Sµ ), através dessa região, causará o surgimento de uma força 

eletromotriz induzida entre os eletrodos sensores (Figura 5.6), conforme a lei de 

Faraday (eq. 5.4). Esta força eletromotriz, por sua vez, está associada às 

características mecânicas do sistema e à intensidade do campo magnético gerado (eq. 

5.5). A intensidade da força eletromotriz induzida será então convertida em um sinal 

elétrico que, por sua vez, será condicionado adequadamente à entrada de medição do 

sistema de aquisição de dados. 
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Figura 5.6 - Ilustração básica de um sensor de vazão do tipo eletromagnético. 

                 (5.4) 
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dt

dâ
å B−=                  (5.4) 

 

O símbolo Bâ  representa a intensidade de fluxo da indução magnética “B”, 

igual a D.B.l, onde D é o diâmetro da tubulação e l a medida do deslocamento dos 

portadores de carga do fluido dentro do campo magnético. Portanto, a intensidade da 

força eletromotriz induzida “ ε ” será igual a 

 

Q
ðD

4B
å −=                  (5.5) 

 

 

que será, portanto, a relação entre a força eletromotriz, induzida entre os eletrodos 

sensores do medidor, e a vazão de água no interior da tubulação. 

O medidor de vazão utilizado nos ensaios foi o modelo IFS6000 - IFC 

010 K do fabricante KROHNE – CONAUT, com as seguintes características: 

 

a. Medida de vazão na faixa de 0,5 a 21 m³/h; 

b. Erro sistemático máximo 0,5 %; 

c. Saídas de medição 

c.1. Corrente 0/4 - 20 mA; 

c.2. Pulso  0 - 10 pulsos/s (escalonável) 

0 - 1000 Hz para faixa plena da escala 

d. Alimentação: 110 - 220 VCA. 

 

 

• Medida da irradiância 

 

O sensor utilizado foi um piranômetro do tipo fotovoltaico do 

fabricante LICOR, modelo LI-200SA. Neste tipo de dispositivo, a parte sensitiva é 

uma célula fotovoltaica com os seus terminais em curto circuito por intermédio de 
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um Shunt. Todo este conjunto está encapsulado em um invólucro plástico resistente 

à intempérie. Neste tipo de sensor o erro do instrumento novo, assume valores 

típicos da ordem de ±3% quando comparado a um instrumento padrão do tipo PSP 

(piranômetro espectral de precisão). O sinal de saída elétrico já está condicionado 

sob a forma de tensão que pode atingir valores máximos da ordem de algumas 

dezenas de milivolts podendo, dessa forma, ser interligado diretamente a entrada do 

sistema de aquisição de dados.  

A Figura 5.7 mostra o sensor LI-200SA utilizado para medir a 

irradiância coletada no plano do gerador fotovoltaico além de um piranômetro do 

tipo PSP. 

 

 

 

(a)           (b) 

Figura 5.7 – (a) Piranômetro LI-200SA;  (b) Piranômetro PSP. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1. Conversor escolhido 

 

Em fevereiro de 2002, foi adquirido um conversor de freqüência do 

fabricante A3. 

Após várias tentativas de se colocar o equipamento para funcionar 

corretamente verificou-se que era impossível configurar a saída analógica de sinal 

devido à ausência de comunicação, por meio de configuração interna ou externa, 

entre o barramento de entrada, onde é conectado o painel fotovoltaico, e a saída 

analógica FM, ambos mostrados na Figura 4.3. Portanto, não havia como informar 

ao regulador PI, por intermédio de um sinal adequado proveniente da saída 

analógica, o valor atual em que se encontra a tensão do gerador fotovoltaico para 

que o mesmo pudesse corrigir eventuais variações que viessem acontecer nesta 

variável. Este fato impossibilitou, por completo, a utilização deste equipamento para 

operar em um sistema de bombeamento de água com tecnologia fotovoltaica. 

Em julho de 2003, foi testado o conversor da marca SIEMENS. Este, 

por sua vez, atendeu a todos os requisitos básicos citados anteriormente. Conseguiu-

se dessa maneira, dar início à etapa inicial do projeto: por em funcionamento de 

forma satisfatória o sistema de bombeamento. 

 

 

 

 

                                                
3 Alguns equipamentos são denominados em forma genérica 
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6.2. Ensaio do conversor de freqüência acionando motobomba de 

aplicação fotovoltaica. 

 

O conversor de freqüência, MM-420, foi integrado conjuntamente 

com uma motobomba centrífuga submersa, modelo SP-3A10 do fabricante 

GRUNDFOS, específica para bombeamento com energia solar, a um gerador 

fotovoltaico com aproximadamente 990 Wp de potência elétrica para bombear água 

nas alturas de recalque de 32 e 42 metros. Os resultados obtidos são apresentados 

juntamente aos do sistema de bombeamento específico para operação com energia 

solar. Este por sua vez é composto por um conversor de freqüência, modelo 

SOLARTRONIC SA 1500 acionando a mesma motobomba (SP-3A10), e 

alimentado por um gerador fotovoltaico com a mesma potência elétrica do sistema 

anterior, ou seja, 990 Wp. 

Pela razão de não se conhecer, a priori, a melhor tensão fixa de 

operação para o gerador fotovoltaico, os resultados apresentados nesta seção têm 

como referência a tensão de operação de 300 V. Neste caso, o regulador PI 

incorporado ao conversor de freqüência estará configurado para manter este valor. 

Este fato não implica que o valor de 300V seja a melhor tensão escolhida, ou seja, 

que a mesma esteja próxima do ponto de operação em potência máxima do gerador 

fotovoltaico, porém, encontra-se dentro da faixa dos limites nominais aceitos pelo 

CFC.  

 

 

6.2.1. Vazão vs. potência elétrica e vazão vs. irradiância  

 

Nesta seção serão comparados valores de vazão, relativos a diversos 

níveis de potência elétrica, absorvidos do gerador fotovoltaico por ambos os 

sistemas de bombeamento. 
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Figura 6.1 - Vazão vs. potência elétrica para altura de recalque h = 32 m. 
 

 

As Figuras 6.1 e 6.2 relacionam vazão d’água bombeada com a 

potência elétrica fornecida à motobomba, pelo gerador fotovoltaico, para as alturas 

de recalque de 32 e 42 metros.  

Observa-se que o sistema SOLARTRONIC necessita de um nível de 

potência em torno de 170 W contra os aproximadamente 250W do sistema MM-420, 

para que se possa dar início ao processo de bombeamento. Esses valores são 

relativos à altura de recalque de 32 metros. 
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Figura 6.2 - Vazão Vs. potência elétrica CC para altura de recalque h=42 m 
 

Para a altura de 42 metros esses valores valem respectivamente, 200 

e 300 W aproximadamente. Nota-se, entretanto, que a vazão bombeada pelo sistema 

SOLARTRONIC é superior a do MM-420 para valores de potência até os níveis 

próximos de 600 W (h = 32 m), e 700 W (h = 42 m). Daí em diante, o 

comportamento se inverte, ou seja, o sistema de bombeamento MM-420 passa a 

bombear mais água para mesmos níveis de potencia. 

A relação entre vazão e potencia elétrica, representadas nas figuras acima, 

independe do arranjo fotovoltaico e, em alguns casos, são fornecidas pelos 

fabricantes de equipamentos. Definido o arranjo fotovoltaico pode se estabelecer 

uma correspondência entre irradiância e vazão, relação que define a curva 

característica do sistema, mostradas nas Figuras 6.3 e 6.4. 
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Figura 6.3 - Vazão vs. Icol para altura de recalque h = 32m. 

 

 

Nas Figuras 6.3 e 6.4 pode-se observar que os níveis críticos de 

irradiância solar para os dois sistemas em questão, SOLARTRONIC e MM-420, 

situam-se em torno de 180 e 275 W/m² respectivamente para uma altura de recalque 

igual a 32 metros. Para a altura de 42 metros esses níveis sobem para 

aproximadamente 210 e 320 W/m². Há também uma tendência dos valores de vazão 

do sistema MM-420 em superar os do SOLARTRONIC para valores de radiação 

superiores a aproximadamente 700 W/m² em h = 32 m. Para h = 42 m, as vazões 

aparentam ter os mesmos valores para níveis de radiação iguais  ou  superiores  a  

800 W/m². 
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Figura 6.4 - Vazão vs. Icol para altura de recalque h=42m. 

 

 

6.2.2. Eficiência da motobomba 

 

  Nesta seção, os valores de eficiência da mesma motobomba utilizada, 

de forma independente com os dois sistemas de bombeamento, são mostradas em 

gráficos de eficiência versus potência elétrica do gerador fotovoltaico e eficiência 

versus irradiância coletada no plano do gerador fotovoltaico (Icol). É importante 

observar, nas figuras a seguir, que a melhor eficiência da motobomba é verificada 

com a mesma operando na altura de recalque de 42 metros. 
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Figura 6.5 - Eficiência motobomba vs. potência elétrica para h = 32 m 
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Figura 6.6 - Eficiência motobomba vs. potência elétrica para h = 42 m. 
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  As Figuras 6.5 e 6.6 expressam resultados de eficiência versus a 

potência elétrica na saída do gerador fotovoltaico. Pode-se observar que, para a altura 

de recalque igual a 32 m, o sistema MM-420 precisa absorver níveis de potência 

elétrica superiores a 600 W, aproximadamente, para que a sua eficiência se iguale a 

do sistema SOLARTRONIC. Para 42 metros este valor sobe para aproximadamente 

700W. 
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Figura 6.7 - Eficiência motobomba vs. Icol para h = 32 m. 
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Figura 6.8 - Eficiência motobomba vs. Icol para h = 42 m 

 

 Com relação aos níveis de radiação solar coletada (Icol), pode-se 

observar, nas Figuras 6.7 e 6.8, que para valores superiores a  aproximadamente,  

700 W/m² (h = 32 m) e 900 W/m² (h = 42 m) respectivamente, a eficiência do 

sistema MM-440 é superior ao do SOLARTRONIC.  

 

 

6.2.3. Estabilidade da tensão de operação do gerador 

fotovoltaico 

 

O CFC foi programado para operar com tensão fixa, de acordo com o 

que foi comentado no capítulo 4. A Tabela 6.1, apresentada a seguir, mostra o 

resultado de algumas leituras efetuadas durante o ensaio do sistema em laboratório 

para que se tenha uma idéia razoável da boa regulagem da tensão de operação. A 

boa regulagem deve-se a atuação do algorítmo interno utilizado pelo CFC que 

determina a voltagem e freqüência, em seus terminais de saída, adequadas para 
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acionar a motobomba na medida em que os níveis de irradiância (Icol), sobre o 

gerador fotovoltaico, sofrem alguma variação. 

 

Tabela 6.1 - Variação da tensão de operação do sistema com relação ao valor de 

referência de 300V. 

 

( w / m ² ) ( V ) ( % ) ( A )

129 297,90 -0,70 0,42
438 299,70 -0,10 1,37
354 302,00 0,67 0,99
1165 300,30 0,10 3,13
864 299,80 -0,70 2,39
361 300,00 0,00 1,00

V A R IA Ç Ã O I  F VIcol
T E N S Ã O D E

O P E R A Ç Ã O

 

 

 

6.3. Ensaio do conversor de freqüência acionando uma motobomba 

centrífuga convencional 

 

Os resultados apresentados nesta seção são apresentados no sentido 

de demonstrar a possibilidade de se utilizar uma motobomba de baixo custo, como 

alternativa econômica em substituição ao sistema MM-420 da mesma forma como 

apresentado na seção anterior. Neste último, apenas a motobomba submergível, que 

era de aplicação fotovoltaica e foi substituída aqui uma convencional de potência 

nominal igual a 0,55kW, de um fabricante nacional, disponível no comércio local.  

É importante observar que apenas foram apresentados resultados para 

a altura de recalque de 42 metros. Os resultados referentes à altura de 32 metros 

foram suprimidos devido ao fato de que o desempenho encontrado para o sistema de 

bombeamento convencional foi bastante inferior ao do MM-420. Foi verificado, 

através de ensaios realizados com a motobomba utilizada neste sistema de 

bombeamento, que a eficiência máxima da mesma ocorre para a altura de 
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aproximadamente 70 metros (Figura 6.9). Uma análise quantitativa do desempenho 

deste sistema será apresentada na seção 6.4. 
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Figura 6.9 - Eficiência vs. altura para motobomba convencional 
 

 

 Para valores de irradiância até 500 W/m², aproximadamente, pode-se 

observar, nas figuras 6.10 e 6.11, que o sistema CONVENCIONAL necessita 

absorver valores mais baixos de potência, do gerador fotovoltaico, do que o MM-

420, para bombear iguais valores de vazão. A eficiência máxima do sistema 

CONVENCIONAL, obtida para o funcionamento na altura de recalque de 42 m, 

situa-se em torno de 25 % (Figuras, 6.9, 6.12 e 6.13). Para valores de irradiância 

superiores a 500 W/m², o sistema MM-420 passa a operar com valores de eficiência 

superiores aos do sistema CONVENCIONAL. 
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Figura 6.10 - Vazão vs. Potência elétrica CC para h = 42 m 
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Figura 6.11 - Vazão vs. Icol para h = 42 m. 
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Figura 6.12 - Eficiência vs. potência elétrica CC para h = 42 m 
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Figura 6.13 - Eficiência versus Icol para h = 42 m 
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6.4. Análise dos desempenhos dos sistemas de bombeamento de água 

 

Os resultados apresentados nas seções anteriores deixam evidente que 

há valores de transição nos níveis de potência elétrica, para os quais, valores 

relativos de vazão ou de eficiência do sistema de bombeamento MM-420 superam 

os do sistema SOLARTRONIC. Pode-se também observar, que o desempenho dos 

sistemas fotovoltaicos está completamente relacionado com os níveis de radiação 

solar incidentes na localidade em que os mesmos estão instalados. Esses níveis de 

radiação, entretanto, variam de forma aleatória fazendo com que as análises 

realizadas a curto prazo fossem válidas apenas para o período em que foram 

ensaiados os sistemas. Foram realizadas, portanto, estimativas a longo prazo dos 

volumes diários, médias anuais, de água bombeada por ambos sistemas, para a 

localidade da cidade do Recife, através do método da “Utilizabilidade”. 

Na Tabela 6.2 pode-se observar o volume diário de água bombeada, 

média anual, para o sistema de bombeamento MM-420, operando com quatro 

diferentes valores de tensão fixa, e SOLARTRONIC. É também apresentada a 

diferença percentual entre os volumes bombeados pelos dois sistemas tomando-se 

com referência, o volume bombeado pelo sistema SOLARTRONIC. 

 

Tabela 6.2 - Comparação do volume diário bombeado, média anual, pelo sistema 

MM-420, com diversas tensões de operação e SOLARTRONIC. 

M M - 4 2 0 S O LA R T R O N IC

(m) (v) (m³) (m³) (%)

270 12,61 14,00 9,93
285 12,80 14,00 8,57
300 12,00 14,00 14,29
310 10,70 14,00 23,57
270 9,19 10,52 12,64
285 9,25 10,52 12,07
300 8,84 10,52 15,97
310 8,30 10,52 21,10

32

42

T E N S Ã O D E

O P E R A Ç Ã O
A L T U R A

V O LUM E  B O M B E A D O
D IF E R E N Ç A
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Pode-se observar, que a menor diferença (8,57 %) ocorrerá para o 

sistema operando com tensão fixa de 285 V na altura  de  recalque  equivalente  a  

32 m, ocorrendo o mesmo fato para a altura de 42 m (diferença igual a 12,07 %). 

Portanto o melhor valor de tensão fixa para operar o SBFV MM-420 será igual a 

285 V. É importante também observar que a escolha de uma tensão diferente da 

melhor tensão fixa pode acarretar uma redução significativa do volume bombeado 

(cerca de 16 %). 

As Figuras 6.14 e 6.15 apresentam os resultados do volume diário, 

média mensal, relativos a cada mês do ano, estimado para cada um dos sistemas 

versus valores diários, média mensal, da energia solar coletada ( colH ). Observa-se, 

em ambos casos (32 e 42 m), um melhor desempenho do sistema SOLARTRONIC 

com relação ao MM-420. 
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Figura 6.14 - Volume diário bombeado, média mensal, vs. colH , para h = 32 m. 
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Figura 6.15 – Volume diário bombeado, média mensal, vs. colH , para h = 42 m. 

 
  Com relação ao sistema de bombeamento CONVENCIONAL, a 

Tabela 6.3 apresenta o volume diário de água bombeada estimado para o mesmo 

juntamente com o volume estimado para os sistemas MM-420, e SOLARTONIC. 

Tabela 6.3 -   Comparação do volume diário de água bombeada, média anual, para 

três diferentes sistemas de bombeamento. 

(m) (V) (m³) (Wh/m²)

300 12,00 5130 MM-420
300 9,00 5130 CONVENCIONAL

PMP 14,00 5130 SOLARTRONIC
300 8,84 5130 MM-420
300 6,90 5130 CONVENCIONAL

PMP 10,52 5130 SOLARTRONIC

42

32

SISTEMA
ALTURA

TENSÃO DE 
OPERAÇÃO

VOLUME 
BOMBEADO

Hcol

 

 

 

As diferenças verificadas, entre o sistema de bombeamento 

convencional e os sistemas MM-420 e SOLARTRONIC, valem respectivamente, 25 

e 35 % para a altura de 32 metros. Na altura de 42 metros foram verificadas 
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diferenças de 22 e 34,4 % respectivamente. Este acontecimento deve-se, 

principalmente, ao fato da motobomba convencional utilizada apresentar menor 

eficiência para as alturas de recalque ensaiadas (32 e 42 m). 

As características principais que diferenciam o bom desempenho do 

sistema de bombeamento SOLARTRONIC dos demais é o fato deste apresentar um 

menor nível critico de irradiância (IC) que os outros dois sistemas, e também, a razão 

do mesmo operar com sistema de seguimento da potência máxima do gerador 

fotovoltaico. O sistema SOLARTRONIC começará, portanto, a bombear água mais 

cedo no início do dia e com maior eficiência até o final do mesmo. A Tabela 6.4 

apresenta os polinômios característicos, ajustados para os sistemas de bombeamento 

SOLARTRONIC e MM-420, com os respectivos níveis críticos e tensões de 

operação.  

Tabela 6.4 -  Polinômios característicos dos sistemas de bombeamento 

SOLARTRONIC e MM-420 com os respectivos níveis críticos 

de irradiância (IC). 

ALTURA TENSÃO Ic

(m) (V) (W/m²)
270 260

285 243

300 259

310 280

Pmax 161

270 297

285 308

300 309

310 364

Pmax 220Q = -1,901E-06 Icol² + 5,370E-03 Icol - 1,088

42

Q = -2,683E-06 Icol² + 7,503E-03 Icol - 1,770

Q = -2,683E-06 Icol² + 7,503E-03 Icol - 1,770

Q = -2,580E-06 Icol² + 7,146E-03 Icol - 1,677

Q = -1,940E-06 Icol² + 6,333E-03 Icol - 1,621

Q = -2,609E-06 Icol² + 6,296E-03 Icol - 0,944

Q = -1,212E-06 Icol² + 5,194E-03 Icol - 1,435

Q = -1,523E-06 Icol² + 5,703E-03 Icol - 1,610

Q = -1,818E-06 Icol² + 5,863E-03 Icol - 1,639

Q = -1,869E-06 Icol² + 6,544E-03 Icol - 2,136

POLINÔMIO

32

 

 

O sistema SOLARTRONIC começará a bombear água, portanto, com níveis de 

radiação solar a partir de 161 W/m² contra 243 W/m² do MM-420, ou seja, um nível 

de irradiância 34 % inferior, para a altura de recalque de 32 metros. 
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6.5. Sugestões de trabalhos futuros 

 

Níveis elevados de irradiância se traduzem em aumento da 

temperatura e na redução da tensão de circuito aberto dos módulos. Sugere-se 

portanto, aprimorar o modo operacional introduzindo um sistema de correção da 

tensão de operação em função da temperatura dos módulos fotovoltaicos.  

Outra possibilidade a ser explorada seria testar novas configurações de 

programação do conversor de freqüência com o objetivo de acompanhar o ponto de 

máxima potencia do arranjo fotovoltaico. 

O desempenho global do sistema - conversor de freqüência e 

motobomba convencional - pode ser melhorado substancialmente usando 

motobombas de elevada eficiência na região das alturas manométricas empregadas 

nestes ensaios. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Os ensaios realizados com um conversor de freqüência e uma 

motobomba convencional associados a um gerador fotovoltaico, mostram a 

viabilidade técnica da utilização de equipamentos adquiridos no comércio local. 

Uma comparação realizada entre um sistema com conversor de 

freqüência e outro com inversor desenvolvido especificamente para a operação com 

módulos fotovoltaicos mostrou que o sistema com conversor de freqüência apresenta 

níveis críticos maiores e vazões menores que o sistema com inversor. Por exemplo, 

para uma altura de recalque de 32m, o nível crítico do sistema com conversor é de 

243 W/m² enquanto que com inversor esse valor cai para 161 W/m2. Entretanto, a 

partir de um determinado nível de insolação, ambos sistemas apresentam a mesma 

produção. O sistema com conversor supera, para valores elevados de insolação o 

desempenho do sistema com inversor.  

Uma simulação do comportamento a longo-prazo do sistema com 

conversor de freqüência, realizada através do método de utilizabilidade, mostrou que 

a tensão de operação do conversor que produz os melhores resultados em termos de 

vazão para a cidade de Recife é de 285V. Esse resultado varia de acordo com os 

níveis de insolação da localidade estudada e com a temperatura ambiente. 

Uma análise dos resultados de simulações a longo-prazo mostra que o 

sistema com inversor apresenta maior produção de volume de água que o sistema 

com conversor de freqüência. Para a melhor tensão fixa, o sistema com inversor 

bombeia 8,5 % a mais de água que o sistema com conversor de freqüência. A 

combinação conversor de freqüência  motobomba  convencional,  operando  com  

300 V, resulta em 35 % a menos de água bombeada que o sistema com inversor. 
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Estes resultados são válidos para uma altura manométrica de 32 m. Com altura 

manométrica de 42 m as diferenças são 12,1% (285 V) e 34,4% (300 V) 

respectivamente.  

As diferenças verificadas no volume bombeado entre o sistema 

especificamente fotovoltaico e as duas alternativas ensaiadas, conversor de 

freqüência e motobomba especificamente fotovoltaica e conversor de freqüência e 

motobomba convencional, podem ser compensadas, entretanto, por fatores tais como: 

facilidade de manutenção, ampla oferta de modelos e fabricantes nacionais de 

motobombas e conversores, fácil reposição de peças e outras. Portanto, os 

conversores de freqüência convencionais possuem possibilidades concretas de 

substituírem, na prática, os similares de aplicação exclusiva em sistemas de 

bombeamento fotovoltaico. 
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APÊNDICE 

 

 

 Relação dos principais parâmetros de controle necessários para se operar com 

o conversor de freqüência, modelo Micromaster 420 da SIEMENS, com tensão 

constante fornecido por um gerador fotovoltaico.  

 

PARÂMETRO NOME VALOR 

P2200 Enable PID controller 1:00 

P2253 CI: PID Setpoint 26:00 

P2257 Ramp-up time for PID setpoint 3.00 

P2258 Ramp-down time for PID setpoint 1.00 

P2264 CI: PID feedback 755:00 

P2285 PID integral time 0.200 

 


