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RESUMO 
 

 

 

A utilização da energia solar para o bombeamento de água é uma atividade interessante 

do ponto de vista social, produtivo e ecológico. Porém, o alto custo, a baixa eficiência dos 

sistemas e os projetos inadequados restringem sua aplicação. Este trabalho apresenta uma 

proposta de uso de equipamentos nacionais em sistemas de bombeamento fotovoltaico em 

substituição aos equipamentos importados dedicados a essa aplicação. Com o objetivo de se 

ter uma utilização mais eficiente de seus equipamentos é necessário conhecer o 

comportamento operacional dos componentes do SBFV e dos acoplamentos entre eles. Assim, 

através de procedimentos experimentais, foi realizado um levantamento das características 

operacionais do sistema instalado com diferentes configurações. Após a caracterização dos 

componentes do sistema foi realizada uma comparação técnica experimental entre os sistemas 

importado dedicado e o convencional nacional de mercado. O inversor dedicado conta com 

um controle que leva o gerador FV a operar em seu ponto de máxima potência, enquanto o 

conversor convencional é programado para fazer o sistema operar em uma tensão fixa. O 

resultado desse experimento mostrou que o conversor convencional tem desempenho 

semelhante ao inversor especial, desde que opere em um valor de tensão adequado. Uma 

análise dos resultados obtidos mostra que somente a consideração do comportamento do 

gerador não é suficiente para obter a melhor tensão fixa de operação do sistema. Verificou-se 

que 270V é a melhor tensão de operação para o gerador, mas a operação em 285V apresentou 

o maior volume de água bombeado dentre os valores ensaiados. Neste trabalho também é feita 

uma análise econômica preliminar dos sistemas estudados. Os resultados dessa análise 



 ix

mostram que o custo do volume de água bombeado é menor para o sistema nacional, 

sobretudo pelo fato de que este sistema conta com equipamentos mais baratos, robustos e de 

manutenção barata e facilmente encontrada no mercado. Também são levantadas as curvas 

características das motobombas utilizadas para várias freqüências de operação. Este resultado 

é muito importante para projetos de sistemas de bombeamento FV, uma vez que estes dados 

não são fornecidos pelos fabricantes.  

 
Palavras-chave: bombeamento fotovoltaico, conversor de freqüência, nacionalização. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 The use of the Solar Energy for the water pumping is an interesting activity of the 

social, productive and ecological point of view. However, the high cost, low efficiency of the 

systems and the inadequate projects restrict its application. This work presents a proposal of 

national equipment use in photovoltaic pumping systems (PVPS) substitution to the dedicated 

imported equipment to this application. Objectifying a more efficient use of its equipment it is 

necessary to know the operational behavior of the components of the PVPS and the couplings 

between them. Thus, through experimental procedures, a detailed study of the operational 

characteristics of the system installed with different configurations was carried out. After the 

characterization of the components of the system was carried through an experimental and 

technique comparison between a systems imported dedicated and a national conventional of 

market. The dedicated inverter have a control that takes the PV generator to operate in its 

maximum power point (MPP), while the conventional converter is programmed to make the 

system to operate in a fixed voltage. The result this experiment showed that the conventional 

converter has a similar performance to the special inverter, provided that operates in an 

adjusted value of voltage. An analysis of the results shows that only the consideration of the 

generator behavior is not enough to get the best fixed voltage of operation of the system. It 

was verified that 270V is the best voltage of operation for the generator, but the operation in 

285V presented the biggest volume of water pumped. In this work also a preliminary 

economic analysis of the studied systems is made. The results of this analysis show that the 

cost of the volume of water pumped is lesser for the national system, over all for the fact of 
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that this system counts on cheaper equipment, robust and of cheap and easily found in the 

market maintenance. Also the characteristic curves of motorpumps that had been used for 

various frequencies are raised. It is a very important result for projects of the photovoltaic 

pumping systems, since these data are not provided by the manufacturers. 

 

Key works: Photovoltaic pumping, frequency converter, nationalization.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A falta de água traz enormes prejuízos a um grande número de pessoas no Brasil 

e no Mundo. Requisitos básicos para a sobrevivência de um ser humano como: 

alimentação, saúde, higiene e, até mesmo, segurança estão relacionados com a 

disponibilidade de água. A escassez e o uso abusivo da água doce constituem hoje uma 

ameaça crescente ao desenvolvimento das nações e à proteção ao meio ambiente.  

Mais de 90% do território brasileiro possui um nível pluviométrico anual cuja 

média está entre 1 mil e mais de 3 mil mm. Apenas no contexto semi-árido da região 

Nordeste, os níveis pluviométricos são relativamente inferiores – entre 300 e 800 

mm/ano. Por sua vez, a ausência de nuvens permite elevados graus de incidência solar e 

temperatura. Existe, portanto, uma relação direta entre a escassez de água pluviométrica 

e a abundância de radiação solar.  

Entretanto, a energia solar pode ser aproveitada para obtenção direta de energia 

elétrica com a utilização da tecnologia fotovoltaica e uma das aplicações mais atrativas 

dos sistemas fotovoltaicos (FV) em locais afastados da rede elétrica convencional é o 

bombeamento de água. Atualmente, há um significativo crescimento do interesse na 

aplicação de sistemas de bombeamento fotovoltaico (SBFV) para fins de abastecimento 

de água e irrigação.  Em se tratando da Região Nordeste do Brasil, particularmente das 
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áreas rurais do semi-árido, a atividade econômica sofre, dentre outros problemas, com a 

escassez de recursos hídricos superficiais e de energia elétrica convencional. Por outro 

lado, a irradiância solar incidente, como mencionado, nessas regiões é muito alta, 

tornando-se, assim, numa fonte de energia ideal a ser utilizada para bombear água do 

subsolo. 

A célula fotovoltaica é o dispositivo conversor da energia solar em eletricidade e 

tem como característica a geração de energia em forma de tensão e corrente elétrica 

contínua (CC). Como a maioria dos motores elétricos utilizados em bombeamento 

(bombas elétricas) são motores assíncronos (corrente alternada), se faz necessária a 

implementação entre a saída dos arranjos fotovoltaicos e a motobomba de dispositivos 

condicionadores de potência ou simplesmente, nesse caso, inversores de freqüência. 

Desta forma, um sistema de bombeamento FV é, comumente, constituído de um gerador 

FV, um inversor de freqüência e um conjunto motobomba. 

Normalmente, nessas aplicações, são utilizados equipamentos desenvolvidos 

especificamente para operarem alimentados por arranjos fotovoltaicos. Entre os 

sistemas de bombeamento FV dedicados, difundidos no mercado internacional, alguns 

apresentam motobombas centrífugas de rendimento elevado e inversores com controle 

para operar o gerador FV em seu ponto de máxima potência (PMP). Os motores 

trifásicos especialmente desenvolvidos operam em uma tensão cerca de quatro vezes 

menor que a tensão da rede convencional. Trata-se de equipamentos especiais, 

importados, vendidos em forma conjunta (como um pacote tecnológico) e com preços, 

conseqüentemente, elevados. 

Nesse contexto, tem surgido nos últimos anos uma alternativa interessante: a 

substituição dos inversores dedicados (chamados de inversores especiais algumas vezes 
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nesse trabalho) usados em sistemas de bombeamento fotovoltaico por equipamentos 

disponíveis no mercado nacional conhecidos como conversores de freqüência (CF) 

(ALONSO-ABELLA; CHENLO, 2001). Adicionalmente, sua inserção nos sistemas 

fotovoltaicos permite a utilização de motobombas convencionais que existem em grande 

variedade no mercado além de reduzir, consideravelmente, o custo do sistema de 

bombeamento (para uma mesma potência, o custo dos conversores comerciais é 

tipicamente a metade do custo de um inversor dedicado) (ALONSO-ABELLA; 

CHENLO, 2001). 

O Grupo de Pesquisas em Fontes Alternativas de Energia (Grupo FAE) vem 

desenvolvendo pesquisas sobre a utilização de equipamentos convencionais em SBFV. 

Em um trabalho pioneiro, Melo (2004) pesquisou, dentre os conversores de freqüência 

nacionais, os que se adequam à aplicação em sistemas de bombeamento FV.  Após 

determinado o conversor a ser utilizado foram feitos experimentos que mostraram a 

viabilidade técnica da utilização de equipamentos adquiridos no comércio local (tanto 

conversor como motobomba) nos sistemas de bombeamento FV. Para isto o conversor 

foi programado para fazer o gerador FV operar a uma tensão próxima ao lócus de sua 

máxima potência.   

Outro aspecto verificado por Melo (2004) foi a diferença do nível crítico de 

irradiância entre os sistemas.  O sistema operando com equipamentos nacionais 

apresentava um nível crítico maior que o dedicado, ou seja, o sistema nacional 

necessitava de uma irradiância maior para começar a bombear, resultando assim, em um 

volume bombeado inferior ao fornecido pelo sistema dedicado.  

Assim, surgiu uma série de questionamentos em relação ao melhor 

aproveitamento desta aplicação, tais como: 
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• A melhor tensão de operação para a máxima geração seria a melhor 

tensão para o SBFV como um todo? 

• Qual seria a eficiência do conversor de freqüência convencional e do 

inversor dedicado? Qual a influência da mesma no desempenho global do 

sistema? 

• Qual a razão da diferença entre os níveis críticos de irradiância dos dois 

sistemas?  

• Qual a influência de cada equipamento nesta diferença?  

Para responder estas questões é necessário determinar as curvas características 

dos equipamentos utilizados, sobretudo, das motobombas, pois as mesmas fornecem 

informações sobre o desempenho do sistema para diferentes condições de operação.  

Este trabalho busca aprofundar a discussão sobre a nacionalização (utilização de 

equipamentos convencionais) em SBFV. Esta utilização se justifica pelo fato de serem 

mais facilmente encontrados no mercado e por serem mais baratos que os especialmente 

fabricados para esta aplicação. Porém, a viabilidade econômica desta aplicação está 

relacionada com o máximo aproveitamento desses equipamentos. Para tanto é 

importante realizar um estudo aprofundado das características de operação de cada 

componente do sistema, traçar estratégias para que operem de maneira mais eficiente e 

testá-las experimentalmente. 

 

Objetivo da Dissertação 

O objetivo deste trabalho é analisar com detalhamento as características operacionais 

de sistemas de bombeamento fotovoltaico (SBFV) tendo em vista a consolidação da 
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utilização de equipamentos convencionais em tais sistemas, dando continuidade a 

trabalhos anteriores (MELO, 2004). Para isto é necessário analisar o comportamento 

dos equipamentos que compõem um SBFV e também os acoplamentos entre eles. 

Deste modo é preciso testar experimentalmente diferentes configurações do sistema e 

fazer uma comparação técnica e econômica entre as diferentes configurações e em 

relação ao sistema dedicado.  



 6

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Sistema de bombeamento fotovoltaico 

 
Devido à crise energética dos anos 70, foram iniciados esforços significativos no 

desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica para a viabilidade do seu uso em sistemas 

autônomos. Em decorrência, foram instalados muitos SBFV’s em todo mundo, 

particularmente no deserto do Saara e no México (BARLOW et al., 1993).   

No decorrer das décadas de 80 e 90, foram realizadas análises a respeito da 

situação dos sistemas de bombeamento fotovoltaico em todo mundo  (BARLOW et al., 

1993). Esses estudos mostraram que ao longo desses anos houve um aumento da 

eficiência global dos referidos sistemas. Sendo a eficiência global definida como a 

relação entre a potência hidráulica e potência solar incidente. Também foi verificado 

que houve, nessas aplicações uma opção preferencial por sistemas de corrente alternada 

com o uso de inversores, pois esses se mostraram mais robustos (confiáveis) do ponto 

de vista operacional. Além disso, sistemas de corrente contínua têm limitações em 

relação às dimensões do motor, principalmente no que diz respeito ao seu diâmetro e 

sua compatibilidade com as dimensões dos poços de água que, em sistemas de 
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bombeamento de água que utilizam bombas submersas (BERLARBI et al, 2004), 

habitualmente, não superam as seis polegadas. 

No início da década de 80 a eficiência global dos SBFV’s se encontrava na faixa 

de 1 a 3%, em meados dos anos 90, foram verificados sistemas cuja eficiência global 

era da ordem de 5%. Nessa época também foram instalados dez SBFV’s em quatro 

países do oeste africano. Esses sistemas, de baixas, médias e altas potências, foram 

monitorados durante o período de um ano sendo verificado, entre outras informações, 

valores de eficiência medidos para o conjunto inversor / moto-bomba compreendidos 

entre 24 e 37 % (HANEL ; KABORÉ, 1995). Neste caso, a eficiência é definida como a 

razão entre potência hidráulica gerada e potencia elétrica na saída do arranjo 

fotovoltaico. Considerando a eficiência do arranjo FV aproximadamente 13%, tem-se 

uma eficiência global entre 2,9% e 4,8% para esses sistemas. Essa melhora obtida na 

eficiência global dos sistemas de bombeamento FV ocorreu devido à evolução 

tecnológica dos equipamentos que compõem o mesmo; módulos, inversores e 

motobombas.  

Se em termos tecnológicos as experiências realizadas com as instalações de 

bombeamento fotovoltaico apresentaram resultado positivo, a sustentabilidade dessas 

instalações mostrou-se o ponto fraco dos programas de difusão da tecnologia. A 

manutenção e reposição das peças dos sistemas eram caros, na maioria dos casos 

importados de países desenvolvidos, e os sistemas eram instalados em localidades 

remotas. Desta maneira, esses fatores afetavam a viabilidade econômica dos projetos.  

Com o intuito de substituir os equipamentos dedicados e fabricados 

especialmente para a aplicação fotovoltaica por equipamentos mais baratos e com 

ampla difusão no mercado, surgiu a proposta de utilização de conversores de freqüência 
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industriais, amplamente disponíveis no mercado, associados a motobombas também 

convencionais. Assim, foram iniciadas as pesquisas que objetivavam um acoplamento 

adequado dos conversores de freqüência, tanto do lado do gerador como do lado da 

carga (motobomba), utilizando as possibilidades de controle que são disponíveis em 

tais equipamentos(ALONSO-ABELLA; CHENLO, 2001).  

 

 

Acoplamento gerador FV / conversor: 

 

Allonso-Abella e Chenlo (2001) estudaram as perdas de energia de um SBFV 

resultantes da operação em tensão fixa com relação ao seguimento de máxima potência. 

A melhor tensão fixa foi obtida para diferentes localidades com diferentes condições 

climáticas (Figura 2.1). Estes cálculos foram realizados considerando uma configuração 

de gerador FV composta por 16 módulos monocristalinos conectados em série. Como 

pode ser observado na Figura 2.1, para cada localidade existe um valor de tensão no 

qual as perdas energéticas anuais são minimizadas a valores inferiores a 2%, numa 

comparação entre o sistema operando com o inversor FV e o CF convencional.  Outra 

observação importante é que a tensão ótima de operação é maior para os climas mais 

frios (300V para Burgos na Espanha com 1,08% de perdas e 290V para Tamanrasset na 

Argélia com 1,17% de perdas anuais). Vale salientar que aqui temos apenas o resultado 

de uma simulação numérica, diferente do trabalho de Melo onde essas perdas foram 

obtidas através de resultados experimentais. 
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Figura 2.1 – Perdas energéticas anuais para sistemas operando em tensão fixa em 

relação a sistemas com seguimento do PMP (ALONSO-ABELLA; 

CHENLO, 2001). 

 

Melo (2004) realizou experimentos com um sistema de bombeamento 

fotovoltaico com um conversor de freqüência de mercado. Utilizando curvas 

características do sistema de bombeamento fotovoltaico (vazão de água bombeada 

versus irradiância coletada) geradas experimentalmente calculou comportamento a 

longo-prazo do sistema (volume de água bombeado) através do método de 

utilizabilidade (FRAIDENRAICH; VILELA, 2000). O procedimento foi realizado para 

várias tensões fixas de operação e mostrou que a tensão de operação à entrada do 

conversor que produz os melhores resultados a longo-prazo para a cidade de Recife, e 

para o sistema instalado, foi de 285 V. Melo comparou esses resultados com os 

produzidos por um sistema especialmente desenvolvido para a aplicação fotovoltaica. 

Para a melhor tensão fixa, a diferença de volume bombeado entre o sistema especial e o 

sistema operando com CF convencional e motobomba especial foi de 8,6%, ambos 

operando com altura de recalque equivalente a 32 m. 
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Sistemas com seguimento do ponto de máxima potência: 

 

Um tipo de controle do conversor de freqüência, para realizar o seguimento dos 

pontos de máxima potência do gerador, foi desenvolvido por Yaskawa (2000). Um 

programa em linguagem “C” “descarregado” no sistema de memória de um 

determinado modelo de CF foi aplicado como software de controle. Esta possibilidade 

foi testada na prática e hoje já existem conversores no mercado que utilizam esse tipo de 

controle. 

Arrouf e Bouguechal (2003) desenvolveram um algoritmo para simular a 

atuação de um regulador buck DC-DC (adaptador de impedância) e um tiristor (circuito 

de disparo) visando o controle do seguimento de máxima potência do gerador FV. 

Desta forma a tensão de alimentação do conversor é controlada pela taxa de ciclo do 

chopper. Essa simulação mostrou que com esse controle o sistema pode funcionar com 

uma tensão correspondente ou muito próxima aos pontos de máxima potência mesmo 

com baixos valores de irradiância. A configuração, no entanto, propõe a inserção de 

novos componentes ao sistema reduzindo a robustez e aumentando a complexidade da 

implementação. 

 

Acoplamento conversor / motobomba: 

Com relação ao acoplamento conversor/moto-bomba, verificou-se que é possível 

utilizar as estratégias de controle normalmente disponíveis no CF convencionais 

(ALONSO-ABELLA; CHENLO, 2001). Ao se utilizar um CF convencional pode-se 

programá-lo para controlar a variação da relação V/f como o objetivo de minimizar 
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perdas no rendimento do motor pelo fato de operar a freqüências diferentes do valor 

nominal de forma a manter o fluxo magnético do motor constante. A este controle dá-se 

o nome de controle escalar linear. Para cargas não lineares, como a moto-bomba 

centrífuga, o CF permite realizar uma programação para controle quadrático pela 

relação V/f2.  

Melo (2004), utilizou o controle escalar, para a operação de um CF convencional 

alimentando uma motobomba e estabelecendo uma tensão fixa de operação para o 

conversor que resultasse em um maior volume de água bombeado. 

Apesar de eficiente, o modo de controle escalar (V/f) possui algumas limitações, 

pois a tensão de saída pode ser baixa demais para magnetização de motores assíncronos, 

para atender a carga ou para superar perdas no sistema.  

Portanto, uma outra estratégia foi proposta por Arrouf e Bouguechal (2003) a 

utilização do controle vetorial. Em uma máquina CA, as correntes do enrolamento do 

estator geram o fluxo e o torque, portanto, é difícil controlar torque e fluxo 

separadamente. O controle vetorial permite desacoplar as correntes do eixo de 

quadratura das correntes do eixo direto, pode-se assim, operar com essas correntes de 

maneira análoga às correntes de campo e de armadura de uma máquina de corrente 

contínua (CC), controlando-as de forma independente (NOVOTNY; LIPO, 1996) 

(FITZGERALD, 1991). 

 

2.2 Tecnologia fotovoltaica 

 
O princípio de funcionamento de uma célula solar está baseado no efeito 

fotovoltaico. O efeito fotovoltaico ocorre em materiais semicondutores, que se 
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caracterizam pela presença das bandas de energia de valência e de condução. Não 

havendo excitação do sistema, só a banda de valência desses materiais possui elétrons. 

O semicondutor mais utilizado é o silício. Seus átomos possuem quatro elétrons 

na camada de valência, que se ligam aos vizinhos, formando uma rede cristalina. Ao 

adicionarmos átomos com cinco elétrons de valência, como o antimônio, por exemplo, 

haverá um elétron em excesso que não poderá ser emparelhado, sendo este fracamente 

ligado ao átomo. Isto faz com que, com pouca energia térmica, este passe para a banda 

de condução. Diz-se assim, que o antimônio é um dopante doador de elétrons e 

denomina-se dopante N ou impureza N. 

Ao introduzirmos átomos com apenas três elétrons de valência, como é o caso 

do alumínio, haverá uma falta de um elétron para realizar as ligações com os átomos de 

silício. Esta falta de elétron é denominada buraco ou lacuna. Com pouca energia 

térmica, um elétron vizinho pode passar a esta posição, fazendo com que o buraco se 

desloque. Diz-se, portanto, que o alumínio é um aceitador de elétrons ou um dopante P. 

 
Figura 2.2 – Semicondutor “dopado”: Tipo P e Tipo N. 

 

A partir do silício puro, introduzindo-se átomos de boro em uma metade e de 

fósforo na outra, por exemplo,  será formado o que se chama junção PN. O que ocorre 

nesta junção é que elétrons livres do lado N passam ao lado P onde encontram os 

buracos que os capturam, dando origem a um campo elétrico permanente que dificulta a 

passagem de mais elétrons do lado N para o lado P. 
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Se uma junção PN for exposta a fótons com energia maior que a do seu band-

gap, ocorrerá a geração de par elétron-buraco. Ocorrendo na região onde o campo 

elétrico é diferente de zero, as cargas serão aceleradas, gerando assim, uma corrente 

através da junção. Este deslocamento de cargas cria uma diferença de potencial ao qual 

chamamos de Efeito Fotovoltaico. Esta é a base do funcionamento das células 

fotovoltaicas (REZENDE, 1996).  

O efeito fotovoltaico, relatado por Edmond Becquerel, em 1839, é o 

aparecimento de uma diferença de potencial, nos extremos de uma estrutura de material 

semicondutor, produzida pela absorção da luz. A célula fotovoltaica é a unidade 

fundamental do processo de conversão. Em 1876 foi concebido o primeiro aparato 

fotovoltaico, advindo dos estudos das estruturas de estado sólido, e apenas em 1956, 

iniciou-se a produção industrial. 

A célula solar trata-se, tipicamente, de uma fonte de corrente. A Figura 2.3 

mostra o circuito elétrico equivalente de uma célula fotovoltaica. A fonte de corrente, IS, 

representa a corrente elétrica gerada pelo feixe de radiação luminosa, constituído por 

fótons, ao atingir a superfície ativa da célula (efeito fotovoltaico); esta corrente 

unidirecional é constante para uma dada radiação incidente. A junção p-n funciona 

como um diodo que é atravessado por uma corrente interna unidirecional ID, que 

depende da tensão V aos terminais da célula. A resistência em série RS é um parâmetro 

de ajuste, que corresponde à queda de tensão interna que se observa numa célula.  A 

corrente I que percorre a carga é dada por I = Is – ID  
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Figura 2.3 – Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica alimentando uma carga. 

 

Devido à baixa tensão e corrente de saída em uma célula fotovoltaica (corrente 

máxima por volta de 3A e tensão muito baixa, em torno de 0,7V), agrupam-se várias 

células formando um módulo. O arranjo das células nos módulos pode ser feito 

conectando-as em série ou em paralelo. A conexão mais comum de células fotovoltaicas 

em módulos é o arranjo em série. Este consiste em agrupar o maior número de células 

em série onde soma-se a tensão de cada célula chegando a um valor final adequado às 

aplicações práticas. A Figura 2.4 apresenta uma célula e módulos fotovoltaicos 

comerciais. 
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Figura 2.4 –  Célula de silício monocristalino e módulos fabricado pela 

empresa Siemens. 

 

A tensão gerada pelos módulos fotovoltaicos comercialmente disponíveis 

encontra-se em torno de 15 a 20 volts. Este faixa de tensão é padronizada porque em 

grande parte dos sistemas fotovoltaicos é empregado um banco de baterias para 

regularizar o suprimento de energia para os períodos de baixa insolação. Assim, os 

módulos são utilizados, nos períodos de alta insolação, como carregadores de baterias 

que, tipicamente, têm 12 volts como valor nominal de tensão. 

Para aplicações onde se necessita de uma tensão mais elevada, como é o caso de 

bombeamento FV com motobombas CA (que não utiliza armazenamento por baterias), 

o gerador FV deve ser composto por um arranjo de módulos. A essa composição dá-se o 

nome de painel FV cujo tipo de arranjo dos módulos será determinado pela carga a ser 

ligada.  
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2.3 Sistemas de bombeamento 

 
Existem muitas técnicas de bombeamento que são usadas desde os tempos mais 

primórdios até hoje em dia No decorrer do tempo muitos métodos têm sido 

desenvolvidos para diminuir o esforço aplicado para bombear água e uma grande 

variedade de fontes de energia vem sendo utilizada para este fim, como por exemplo; 

energia eólica, combustíveis fósseis, energia solar, entre outras.     

Nenhuma dessas técnicas 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. Melo (2004), apresenta as características de alguns tipos 

de sistemas de bombeamento de água, bem como, as vantagens e desvantagens da 

aplicação de cada uma delas.  No referido trabalho é constatado que as bombas solares 

são especialmente úteis para demandas de quantidades medianas de água, tais como as 

requeridas por pequenos povoados de 100 a 1000 habitantes e para o atendimento de 

necessidades agrícolas moderadas.  

A maioria dos sistemas de bombeamento fotovoltaico instalada no mundo tem 

sua potência de operação no intervalo 500 a 1500 Wp, onde apresenta maior 

competitividade. Porém, existem sistemas de maior potência instalados, ainda que em 

número bem mais reduzido (BARLOW et al, 1993). 

Os sistemas utilizados com maior freqüência estão integrados por um arranjo 

fotovoltaico, um dispositivo condicionador de potência e uma motobomba. O motor 

pode ser de corrente contínua CC ou de corrente alternada CA, síncrono ou assíncrono 

(indução). Na utilização de motores CA é obrigatório o uso de um equipamento 
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condicionador de potência (no caso um inversor de freqüência), já na utilização de um 

motor CC é possível o acoplamento direto entre o gerador e o motor.  

A Tabela 2.1 mostra as possíveis configurações de um sistema de bombeamento 

FV e em destaque observa-se a configuração que é mais usual, contendo obviamente, 

um gerador FV, bomba centrífuga e motor de indução trifásico (MIT) que implica no 

uso de um inversor de freqüência como já mencionado. 

 

Tabela 2.1 – Possíveis configurações básicas para um SBFV 

FONTE DE 
ENERGIA 

CONDICIONAMENTO 
DE ENERGIA 

TRANSFORMAÇÃO 
DE ENERGIA 

BOMBEAMENTO 

Inversor de freqüência 
(Conversor CC-CA) 

Motor de indução 
Motor síncrono 

Conversor CC – CC GERADOR FV 

Acoplamento direto 
Motor CC 

Bomba Centrífuga 
 

Bomba Volumétrica 

 

Apesar dos motores de corrente contínua permitirem a ligação direta com o 

gerador FV os MIT’s apresentam uma série de vantagens que favorecem seu uso em 

SBFV. São mais leves (cerca de 20% a 40% que as máquinas CC), são mais baratos, 

possuem uma manutenção mais simples e menos onerosa (FITZGERALD, 1991). Além 

disso, as máquinas CC possuem limitações físicas quanto ao seu diâmetro, que no caso 

de sistemas de bombeamento não deve exceder a 6 polegadas, pois muitos motores são 

utilizados de maneira submersa e, conseqüentemente suas dimensões ficam restritas às 

dimensões do poço. 

Em relação às bombas, habitualmente, ainda que não exclusivamente, são 

utilizadas 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 
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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.  

 

2.4 Características Operacionais de Conversores de Freqüência 

 
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. Para controlar a velocidade de rotação de um 

motor existem, basicamente, duas técnicas possíveis utilizadas por esses dispositivos; 

controle escalar e 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. Dessa forma, é possível um controle mais preciso 

em baixas rotações quando comparado ao método escalar. 

Dentre os modos de se controlar a velocidade de rotação de motores de forma 

escalar podemos destacar, especificamente, a modulação por largura de pulso (PWM - 
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Pulse Width Modulator). O PWM é um processo modulador que gera um sinal quadrado 

de largura variável. Esta largura é definida por um sinal contínuo de controle o qual vai 

comparar com o sinal dente-de-serra ou triangular, que dá origem à onda modulada 

(BOSE, 1997). Essa modulação trata-se de um método tradicional de se ajustar a 

velocidade de um motor trifásico, isto porque ela proporciona um controle das variáveis 

de saída do conversor – a tensão e a freqüência de rotação do motor – com o objetivo de 

manter a magnetização do motor constante.  

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 2.5). De forma 

geral, o conversor 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. 

 
Figura 2.5 – Diagrama em blocos de um conversor de freqüência (MELO, 2004). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1  O SBFV Estudado e Configurações Ensaiadas 

 

A metodologia proposta para este trabalho consiste na determinação de 

procedimentos experimentais para caracterizar os componentes do sistema de 

bombeamento FV e, com isso, determinar a influência de cada componente no 

desempenho total do sistema. Neste ensejo foram realizados vários ensaios que 

abrangeram tanto os equipamentos individualmente quanto o sistema como um todo em 

diferentes configurações.  

 
3.1.1 Gerador Fotovoltaico 
 
 

O gerador FV é composto de 18 módulos (da marca SIEMENS® modelo SM55) 

de potência de 53Wp. Estes módulos podem ser arranjados de várias maneiras de modo 

que o gerador possa alimentar de adequadamente os sistemas ensaiados. 

Em virtude das diferentes características elétricas do conversor convencional e 

do conversor especial, é necessário associar os módulos em série ou paralelo, para 

produzir, respectivamente, tensões ou correntes de intensidades adequadas às aplicações 

elétricas. A Figura 3.1 mostra os diferentes arranjos do painel FV, que objetivam 
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fornecer aos conversores (especial e convencional) energia adequada para o seu 

funcionamento.  

 
Figura 3.1 – Arranjos do painel FV para: a) conversor convencional; b) conversor 

especial.  

 

Em relação aos diferentes arranjos do gerador FV é necessário ter-se um cuidado 

adicional com os módulos que compõem o painel. Isto porque células fotovoltaicas que 

apresentam características não idênticas quando associadas, em série ou em paralelo, 

podem funcionar em pontos de operação que prejudicam o desempenho de toda 

associação.  

Situações não desejadas, como a de sombreamento parcial ou total de células, 

curto-circuito (para o caso de associação em série) ou circuito aberto (para o caso de 

associação em paralelo) podem danificar células e, em determinadas situações, até fazer 

que o sistema de geração de energia elétrica pare de funcionar. 

 Isto acontece porque uma ou mais células que estejam gerando uma corrente 

inferior em relação às outras (células inferiores) serão percebidas pelo gerador como 

uma carga. Deste modo, para uma associação em série, quando se está em uma situação 
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de curto-circuito, toda potência fornecida pelo gerador é dissipada pela célula inferior.   

 No caso do sistema experimentado com o conversor convencional, onde é 

necessário que se arranjem todos os 18 módulos em série para se obter a energia 

suficiente para alimentar o sistema (Figura 3.1a), uma célula inferior irá dissipar a 

potência gerada por 647 células (visto que cada módulo possui 36 células). Obviamente 

que este fenômeno irá superaquecer a célula e consequentemente danificá-la.  

Já no caso da associação do sistema operando com o inversor dedicado, a 

potência dissipada pela célula inferior é devida a outras 215 células. Em compensação 

como há uma associação de blocos em paralelo, o bloco em que se encontrar a célula 

inferior irá ser percebido pelos outros dois blocos como uma carga quando for 

ultrapassada sua tensão de circuito aberto sem que a tensão de circuito aberto dos outros 

blocos seja atingida. Desta forma, as células do bloco da célula danificada serão 

percorridas por uma corrente de intensidade igual a soma das correntes gerada pelos 

outros blocos subtraída da corrente gerada por ele.   

Tem-se então que a influência de uma célula inferior em um arranjo em série e 

em um arranjo em paralelo é diferente. Logo, existindo células inferiores entre as que 

compõem o painel, a comparação entre o desempenho do sistema de bombeamento 

convencional e o especial ficaria comprometida. 

 Uma solução para esse problema é a inserção de diodos em pontos estratégicos 

com objetivo de evitar pontos quentes levam a perdas de potência. Em um arranjo em 

paralelo podem ser colocados diodos no terminal positivo de cada ramo do arranjo para 

evitar que um ramo seja visto como carga por outros que porventura estejam gerando 

mais energia . A esse diodo dá-se o nome de diodo de bloqueio. No caso de arranjos em 

série é necessário que se coloque um diodo inversamente polarizado em paralelo com 
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cada célula do arranjo. Deste modo, se houver alguma célula inferior, a queda de tensão 

que ocorreria na mesma polariza diretamente o diodo fazendo com que ele seja 

percorrido pela corrente que passaria pela célula. Neste caso, a célula em questão não 

gera energia elétrica, mas também não serve de carga para as demais. A este diodo dá-se 

o nome de diodo by-pass (HECKTHEUER, 2001). 

 

3.1.2 Conversores de Freqüência 
 

O inversor dedicado, exclusivo de aplicação fotovoltaica, fabricante 

GRUNDFOS modelo SA1500, apresenta 1,5 kW de potência nominal e saída elétrica 

trifásica. É fabricado com sistema de seguimento de potência máxima, já incluso em 

seu circuito eletrônico, para faixa de tensão compreendida entre 85 e 140 V. 

Na escolha do conversor de freqüência deve-se considerar a existência de um 

regulador Proporcional e Integral (PI) incorporado, pelo menos duas entradas de sinais 

analógicos, e uma saída de sinal analógico (MELO, 2004). A saída analógica fornecerá 

um sinal de tensão ou corrente (0-10 V ou 4 -20 mA, usualmente) proporcional ao valor 

do sinal gerado pelo arranjo FV, recebido por uma das entradas. Este sinal é então 

introduzido na outra entrada de sinal, também analógica, e comparado a um valor de 

referência, determinado pelo usuário, o qual corresponderá à tensão de operação 

desejada. 

Assim, foi definido que a linha de conversores MICROMASTER da SIEMENS, 

já utilizada em pesquisas anteriores do Grupo FAE (MELO, 2004), é apropriada para 

nossas pretensões. Desta linha foram escolhidos o modelo MM420. Este conversor 

possui centenas de parâmetros que podem ser manipulados nas suas programações de 

operação e foram estudados detalhadamente. O conversor de freqüência convencional 
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escolhido apresenta 2,2 kW de potência nominal e saída elétrica trifásica cujos valores 

de tensão e corrente podem ser programados. 

 
3.1.3 Motobombas 

 
 

Neste trabalho foram utilizadas motobombas centrífugas submersas.  

A motobomba específica para bombeamento fotovoltaico foi importada e é um 

produto do mesmo fabricante do inversor, modelo SP-3A10. Possui 560W de potência 

nominal, motor assíncrono trifásico e bomba de 10 estágios. 

A motobomba convencional, da marca Dancor®, foi adquirida no comércio 

local, e apresenta, uma potência nominal de 560W, motor assíncrono trifásico e 9 

estágios.  

 
3.2  Descrição experimental dos sistemas estudados 
 

Três configurações diferentes de sistemas de bombeamento FV foram analisadas 

para fins comparativos. São elas: 

A) Sistema ESPECIAL - conta com um arranjo fotovoltaico de 18 módulos 

monocristalinos de 53Wp cada, configurados em três arranjos em paralelo de 6 

módulos em série cada; conversor de freqüência especial (fotovoltaico) com 

seguimento de máxima potência; uma moto-bomba submersa (fotovoltaica) com 

motor CA assíncrono, trifásico (65 V), bomba centrífuga de 10 estágios.  

B) Sistema CONVENCIONAL - conta com um arranjo fotovoltaico de 18 módulos 

monocristalinos de 53Wp arranjados em série; conversor de freqüência 
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convencional; moto-bomba submersa convencional com motor assíncrono, 

trifásico, (220V) e bomba centrífuga de 9 estágios. 

C)  Sistema ALTERNATIVO - conta com um arranjo fotovoltaico de 18 módulos 

monocristalinos de 53Wp arranjados em série; conversor de freqüência 

convencional; moto-bomba submersa (fotovoltaica) com motor CA assíncrono, 

trifásico (65 V), bomba centrífuga de 10 estágios. 

 

Os ensaios das configurações (A) e (C) permitem comparar o desempenho do 

conversor especial (importado) com o conversor convencional (de mercado) já que 

ambos alimentam a mesma moto-bomba (fotovoltaica). As configurações (B) e (C) 

permitem comparar o desempenho das motobombas convencional (de mercado) e 

fotovoltaica (importada). 

A conexão elétrica entre o gerador FV e o conversor especial (caso A) requer de 

uma tensão à entrada de (100 ± 15)VCC . Esta tensão de operação, (tensão VCC à 

entrada), após ser convertida em tensão alternada, fornece, em cada fase, uma tensão 

VCA cujo valor eficaz é igual a ( 2VCC ). Um arranjo fotovoltaico com 6 (seis) 

módulos em série (3 conjuntos em paralelo) fornece uma tensão máxima em torno de 

100V (considerando 17V para cada módulo aproximadamente) disponibilizando, em 

cada fase, uma tensão eficaz em torno de 70VCA que é suficiente para alimentar motores 

desenvolvidos especialmente para operar com energia fotovoltaica (tensão nominal 

igual a 65VCA) (Configuração A). 

O conversor de freqüência convencional é projetado para operar com a tensão de 

220 VCA (± 10%) da rede elétrica, que, após retificada torna-se 310 VCC  (220x 2 ). 



 26

Desta forma, é possível conectar diretamente ao barramento CC do conversor, uma 

tensão CC gerada pelo arranjo FV. À saída, o conversor de freqüência pode fornecer, 

em cada fase, a tensão de 220VCA requerida por uma motobomba convencional (caso 

B). Uma característica limitante do CF convencional é o fato de operar a uma tensão CC 

à entrada compreendida no intervalo 265 a 310VCC. Desta maneira o gerador FV, 

contará com 18 módulos conectados em série tanto para a configuração (B) quanto para 

a (C).  

A Tabela 3.1 resume as diferentes características das configurações propostas.  

 
Tabela 3.1 - Características básicas das configurações estudadas. 

 CONFIGURAÇÃO A CONFIGURAÇÃO B CONFIGURAÇÃO C 

GERADOR FV 

Módulos de 53Wp 

3 blocos em 
paralelo de 6 

módulos em série 

18 módulos em 
série 

18 módulos em 
série 

CONVERSOR DE 
FREQUENCIA 

Especial operando 
em PMP do 

gerador 

Convencional 
operando em 
tensão fixa 

Convencional 
operando em 
tensão fixa 

MOTOR – VALORES 
NOMINAIS DE 

POTÊNCIA/TENSÃO 

Especial 

560W / 65 V 

Convencional 

560W / 220V 

Especial 

560W / 65V 

BOMBA – NÚMERO 
DE ESTÁGIOS 

Especial 

10 estágios 

Convencional 

9 estágios 

Especial 

10 estágios 

 

A carga adotada para estes experimentos é constituída de um circuito hidráulico 

com 2(duas) tubulações de PVC (duas polegadas) com diferentes alturas de recalque 

(32m, 42m), montadas em uma torre na área de testes do Grupo FAE. A água circula em 

um circuito fechado retornando à cisterna através de uma tubulação de 2”. A escolha da 

altura de recalque desejada é feita através de registros manuais. A altura de recalque fica 

muito bem definida pela configuração física do sistema, e permanece praticamente 

invariável, salvo pequenas perdas de carga, durante os ensaios. A Figura 3.2 apresenta 
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fotos da bancada de testes experimentais utilizada neste trabalho. No detalhe, têm-se os 

registros manuais que são usados na seleção da altura de recalque. 

 
Figura 3.2 – Bancada de testes experimentais do SBFV. 

 

O ensaio do SBFV tem como objetivo o levantamento da curva característica do 

sistema. As três diferentes configurações foram ensaiadas, sendo que a configuração 

alternativa (C) para três valores de tensão fixa (270, 285 e 300V) que estão dentro da 

faixa de máxima potência do gerador. 

 

3.3  Ensaio para obtenção da curva característica do gerador FV 
 
 
 

Para a obtenção da melhor tensão fixa de operação do sistema, com conversor de 

freqüência (casos B e C) primeiramente foi analisada a melhor tensão fixa de operação 

do gerador fotovoltaico para as condições climáticas locais (Recife-PE). Foram 
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considerados valores de tensão compreendidos no intervalo aceitável de operação do 

conversor de freqüência.  

Para tal, foram levantadas, experimentalmente, as curvas características do 

gerador. As medidas realizadas foram: 

• irradiância solar incidente no plano dos geradores; 

• tensão e corrente na saída dos módulos; 

• temperatura do gerador; 

Para obter as medidas de tensão e corrente, necessárias para traçar as curvas 

características, uma carga discreta foi conectada na saída do painel FV. Esta carga é 

constituída por um conjunto de resistores de potência que podem ser associados de 

várias maneiras. Além disso, pode-se controlar a resistência equivalente da carga 

através de botões que acionam dispositivos eletrônicos de disparo tipo SCR1 (Figura 

3.3). 

 

                                                 
1 O SCR (do inglês Silicon Controled Rectifier - Retificador Controlado de Silício) é um componente 

eletrônico semicondutor de quatro camadas. Composto, geralmente, por três terminais, dois dos quais 

formam um diodo bipolar, e o terceiro terminal constitui um gate (porta), através do qual se efetua o 

"disparo" do dispositivo. 
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Figura 3.3 - Diagrama esquemático do ensaio para determinação da curva 

característica do gerador FV. 

 

Vale salientar que a curva característica é obtida para um certo valor de 

irradiância e que, desta maneira, para adquiri-la se faz necessário um monitoramento 

desta grandeza. Este monitoramento é realizado computacionalmente através de um 

sistema de aquisição de dados (data logger) que fornece a um computador valores 

instantâneos das grandezas medidas. Quando é obtido o valor desejado para a medição, 

acionam-se os botões, um a um, o mais rápido possível para que não haja variação na 

irradiância enquanto a carga é modificada. Desta forma é necessário programar o data 

logger para operar na máxima freqüência de coleta dados (60 amostras por  segundo).  

Neste mesmo momento deve-se, também, medir a temperatura do painel FV.   
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Correção das curvas características do gerador FV através de modelos 

matemáticos. 

 

Tendo como base os pontos obtidos experimentalmente são traçadas curvas de 

regressão através das quais é possível fazer a correção dos dados experimentais para 

uma só temperatura (25ºC, valor utilizado como referência pelos fabricantes de módulos 

FV). Essa simulação é realizada no software Matlab®, e tem como base modelos de 

correção da curva característica de módulos fotovoltaicos através da temperatura e da 

irradiância. Desta forma será possível observar, através de uma interface gráfica gerada 

pelo software, os efeitos da variação da temperatura dos módulos FV, proveniente da 

variação da irradiância durante o dia, na eficiência do gerador. 

O método utilizado para reproduzir a curva característica dos módulos 

fotovoltaicos é o modelo conhecido como TRW, nome herdado da empresa que o 

desenvolveu (RAUSCHENBACH; REINHOLD, 1980). Este modelo empírico consiste 

na representação de uma curva característica de referência baseada no ajuste de uma 

exponencial a três pontos básicos da característica IxV : a tensão de circuito aberto (Voc) 

a corrente de curto circuito (Icc) e o ponto de máxima potência (Vmp  , Imp). Segundo o 

modelo a corrente do módulo é expressa como função da tensão no módulo (Vr) pela 

seguinte Equação: 

]1)(1[ 2/
1 −⋅−⋅= ⋅ ocr VCV

cc eCII                                                (1) 

onde 
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Em um gerador FV a corrente de curto circuito é proporcional à irradiância 

coletada e aumenta com a elevação da temperatura enquanto a tensão nos terminais 

diminui com o aumento da temperatura . Baseado nisto é preciso calcular a variação de 
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corrente e de tensão (∆I e ∆V) provenientes das variações de irradiância e temperatura. 

Para tal, utiliza-se as equações de Sandstrom (LYRA, 1992) descritas a seguir: 

 

ccccfcrfc ITIIII −∆⋅+⋅=∆ )()( α                                           (2) 

IRTV s ∆⋅−∆⋅=∆ β                                                       (3) 

rc TTT −=∆                                                            (4) 

Onde: 

Ifc  irradiância incidente na fotocélula (W/m2); 

Ifcr  irradiância de referência (W/m2); 

α e β  coeficientes de temperatura para a corrente e tensão (A/ºC) (V/ºC); 

Tr  temperatura de operação de referência (ºC); 

Tc  temperatura real de operação do gerador FV (ºC); 

Rs  resistência em série do gerador FV (Ω). 

 

 Os coeficientes α e β são normalmente fornecidos pelo fabricante da célula FV e 

assume-se 1000 W/m2 como irradiância de referência e 25ºC como temperatura de 

referência.  

O valor de Rs não é fornecido pelos fabricantes. Esta resistência encontra-se 

distribuída na superfície e nos contatos metálicos da célula. Para obtê-la, toma-se a 

curva característica do painel FV para três valores de irradiância diferentes, e em cada 

uma dessas curvas toma-se um ponto que esteja na região linear (região próxima ao 

ponto I=0 ; V=VOC ). São calculadas três variações de corrente ∆I e três variações de 

tensão ∆V correspondentes a combinação dois a dois dos três pontos escolhidos. Para 

cada par (∆I x ∆V) calcula-se uma resistência RS = ∆V / ∆I. Admite-se como a 
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resistência série do painel a média aritmética entre as três resistências calculadas. Este 

método de obtenção do valor de Rs é descrito em Lyra (1992). 

A relação entre a temperatura da célula e a temperatura ambiente (Ta), que será 

admitida como temperatura de referência, pode ser obtida em função da irradiância 

incidente (Icol). Para isso utiliza-se um modelo empírico (VILELA, 1996): 

 acolcolac TIITfT +⋅== 022,0),(                                                                (5) 

 

Somando-se ∆V e ∆I aos valores de Vr e I respectivamente (resultado da Eq. 1), 

obtêm-se o comportamento de arranjos fotovoltaicos para valores diferentes de 

irradiância coletada e de temperatura.  

  Outras simulações podem ser realizadas pelo software desenvolvido de forma a 

permitir verificação do melhor arranjo a ser montado para qualquer sistema que se 

queira instalar. Determinar o melhor arranjo consiste em especificar a quantidade de 

módulos que serão ligados em série e/ou em paralelo e quais módulos (de quais 

fabricantes) serão utilizados considerando vantagens técnicas e econômicas. Para tanto é 

necessário levar em consideração os seguintes aspectos; condições de irradiação e 

temperatura do local de instalação, tensão e corrente nominal requerida pelo sistema e 

os parâmetros fornecidos pelos fabricantes dos módulos. 

 
 
3.4  Ensaio para obtenção das curvas características das motobombas 
 

 

Para este ensaio o conversor de freqüência é conectado na rede elétrica com o 

auxílio de um transformador que fornece tensão trifásica de 220V. Deste modo, 

seleciona-se um valor de freqüência fixa de operação através do seu controlador 
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proporcional integral. A altura de recalque é variada através de uma válvula, instalada 

na tubulação à saída da moto-bomba. Assim, são obtidos diferentes pontos de vazão 

correspondentes a cada altura manométrica e parametrizados pela freqüência. 

A instrumentação utilizada neste experimento consiste em um transdutor de 

pressão (modelo MD10 da SEDEME) e de um sensor de vazão hidromagnético (modelo 

IFS6000 - IFC 010 K do fabricante KROHNE – CONAUT), montados na linha de 

recalque. Com posse dos valores de pressão e vazão a potência hidráulica gerada pode 

ser calculada através da Equação (6).  

gρQhPh ⋅⋅⋅=                                                             (6) 

onde:  

 h  altura monométrica (m) 

 Q  vazão (medida em l/s e convertida para m3/s) 

 ρ  massa específica da água (kg/m3) 

 g  aceleração da gravidade (m/s2) 

  

A potência elétrica é medida por um wattímetro ligado entre o transformador e o 

conversor de freqüência como mostra a Figura 3.4. Dois multímetros são utilizados com 

o objetivo de validar as medições do wattímetro. Um deles como um voltímetro e outro 

como amperímetro. 
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Figura 3.4 – Esquema montado para medida da potencia elétrica consumida. 

 

 

 
3.5  Eficiência dos componentes e do SBFV 
 

Resolvendo-se a Equação (6) e conhecendo a potência gerada pelo painel 

fotovoltaico, obtém-se, tanto a eficiência global do sistema como das partes 

separadamente. 

 

 Eficiência do gerador FV - ηFV : 

col

FV
FV A.I

Pη =                                                            (7) 

onde A é a área do gerador FV em (m2) e Icol a irradiância coletada em (W/m2) e PFV é a 

potência elétrica gerada. 

 

 Eficiência do conjunto conversor-motobomba - ηCFMB:  
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FV

h
CFMB P

Pη =                                                        (8) 

onde Ph é a potência hidráulica em (W) . 

 

 Eficiência global do sistema - ηG : 

col

h
G A.I

Pη =                                                        (9) 

 

 

 
3.6  Instrumentação do ensaio do sistema de bombeamento FV 
  
 

3.6.1 Sistema de medição e aquisição de dados 

 

 Com o objetivo de automatizar o processo de medição foi utilizado um sistema 

de medição e aquisição de dados. Para a aquisição de dados foi escolhido o datalogger 

modelo CR10X, da Campbell Scientifc. Trata-se de um dispositivo automático 

composto pelas seguintes características básicas: 

• 6 (seis) 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; 
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• 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 datalogger é então conectado a um computador pessoal 

para que se realize o processo de descarga dos dados armazenados do seu sistema de 

memória. 

 

3.6.1.1. Condicionamento de sinal dos sensores utilizados 

 

O datalogger escolhido dispõe de um total de seis canais para leituras 

analógicas de sinais de tensão limitados a valores máximos de ±2,5 volts por canal. 

Entretanto, podem ocorrer situações em que uma das variáveis a ser medida pode 

atingir valores maiores. É o caso da tensão elétrica do gerador fotovoltaico, que pode 

chegar a valores da ordem de 350V (18 módulos em série), quando o mesmo estiver 

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

diferente, são elas, a intensidade de corrente elétrica na saída do gerador fotovoltaico, 

vazão de água bombeada, pressão na linha de carga entre outras. Nesses casos torna-se 

necessário a utilização de transdutores para que haja um adequado processo de 
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condicionamento de sinal às características do datalogger. A Figura 3.5 representa o 

esquema elétrico do sistema de bombeamento com os devidos sensores utilizados na 

sua monitoração. 

 
Figura 3.5 – Instrumentação de medição do sistema de bombeamento FV. 
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3.6.1.2 Medida da tensão na saída do gerador fotovoltaico 

 

Para a medida de tensão é interligado um circuito, em paralelo, com os 

terminais do gerador. Este circuito é constituído por dois resistores ligados em série, 

desta forma a tensão é dividida proporcionalmente sobre os mesmos em conformidade 

com os valores de resistência elétrica de cada um. Assim, é necessário que a razão entre 

a resistência do resistor R2 e a soma das resistências seja igual à razão entre 2,5 volts e 

a máxima tensão de circuito aberto do gerador (Figura 3.5) para que o sinal seja 

compatível com as entradas analógicas destinadas do sistema de aquisição de dados. Os 

valores de tensão sobre cada um dos resistores poderão ser determinados com base no 

modelo do divisor de tensão, apresentado na Equação (10). 

 

(10) 

 

 

Onde: 

V1, é a tensão elétrica nas extremidades do divisor de tensão (saída do gerador 

fotovoltaico); 

 V2, a tensão elétrica nas extremidades do resistor R2; 

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

 

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 

21

2
12 RR

RVV
+

=
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obtidos por meio de associações dos tipos série e paralelo de resistores (os resistores 

utilizados possuem uma precisão de 5%). A tensão de saída (V2) no divisor de tensão 

será, portanto, aproximadamente 0,005 vezes a tensão fornecida pelo gerador (V1). Ou 

seja, a tensão de saída V2 no divisor, estará na razão de 5 partes para cada 1000 da 

tensão de entrada V1 do mesmo. 

 

3.6.1.3  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 

resistência “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. 

A Figura 3.6 mostra o quadro de potência do sistema, que contém o inversor 

importado dedicado e o conversor de freqüência convencional. Nela pode-se ver 

também o divisor de tensão e a resistência série utilizados na medida da tensão e 

corrente do gerador FV.   
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Figura 3.6 – Quadro de potência. 

 

3.6.1.4  Medida da Vazão 

 

O medidor de vazão utilizado nos ensaios foi o modelo IFS6000 - IFC 010 K do 

fabricante KROHNE – CONAUT (Figura 3.7), como já explicitado na Seção 3.4. Trata-

se de um sensor do tipo eletromagnético que é inserido na tubulação de recalque. Seu 

funcionamento se dá por meio de duas bobinas que quando ligadas geram um campo 

magnético de intensidade constante.  
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Figura 3.7 – Sensor de vazão modelo IFS6000 – IFC 010. 

 

O equipamento possui dois eletrodos sensores que na presença da passagem de 

um fluido (condutividade mínima da ordem de 5 cm/Sµ ) provocam o surgimento de 

uma força eletromotriz induzida (Lei de Faraday). Esta força eletromotriz, por sua vez, 

está associada às características mecânicas do sistema e à intensidade do campo 

magnético gerado (Eq. 11). 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. A seguir são apresentadas as 

características do sensor (Melo, 2004): 

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

 Erro sistemático máximo 0,5 %; 

 Saídas de medição: Corrente 0/4 - 20 mA;Pulso  0 - 10 

pulsos/s (escalonável); 0 - 1000 Hz para faixa plena da escala 

 Alimentação: 110 - 220 VCA. 
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Bobinas eletromagnéticas

Sensor

Sensor
Corpo

Campo EletromagnéticoFlange

Revestimento

+   +   +   +   +   +   +   +
+   +   +   +   +   +   +   +

+   +   +   +   +   +   +   +

+   +   +   +   +   +   +   +
+   +   +   +   +   +   +   +

+   +   + +   +   +
+   +   ++   +   +

 
Figura 3.8 - Ilustração básica de um sensor de vazão do tipo eletromagnético. 

 

A intensidade da força eletromagnética induzida pode ser obtida como: 

 

dt
dΦε B−=                                  (11) 

onde  B.lDΦB ⋅=  representa a intensidade de fluxo da indução magnética “B”,em que 

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 
 

dt
dlDBε −=                             (12) 

 

Portanto o fator 
dt
dl  é a velocidade (ν) dos portadores de carga do fluído que, por sua 

vez, está relacionada com a vazão do mesmo (Q) que é dada pelo produto entre a 

velocidade do fluido e a área da seção transversal da tubulação. 

 

4

2πDvQ ×=                (13) 
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ou 

πD
QDv 4

=                                             (14) 

 

A Eq.12 pode ser escrita como 

 

Q
πD

Bε 4
−=              (15) 

 

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. 

 

 

3.6.1.5  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 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 3.9 mostra o sensor LI-200SA utilizado para medir a 

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

PSP. 

 



 44

 

 
(a)           (b) 

Figura 3.9 – (a) Piranômetro LI-200SA;  (b) Piranômetro PSP. 

 
 
 
 

3.7 Cálculo do volume de água bombeado a longo-prazo. 

 
Com o auxílio das curvas características do sistema de bombeamento, obtidas 

experimentalmente, para as diferentes tensões fixas (procedimentos descritos na Seção 

3.4), foi calculado o volume de água bombeado a longo-prazo para cada tensão de 

operação. O objetivo deste cálculo é que através de uma comparação entre os volumes 

produzidos possa-se obter a melhor tensão fixa de operação do sistema integrado: 

Gerador-conversor-motor-bomba. 

Para tanto é empregado o modelo estatístico da utilizabilidade em todas as 

configurações estudadas. Esse método simula o desempenho a longo-prazo do SBFV  

utilizando como ferramenta fundamental a curva característica do sistema definida pela 

relação existente entre a vazão d’água bombeada e a irradiância solar coletada (Icol). As 

curvas características são obtidas experimentalmente mediante a medição “instantânea” 

dessas grandezas. No caso de sistemas de bombeamento que utilizam bombas 
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centrífugas, a curva característica pode ser aproximada por uma expressão quadrática. 

Um importante parâmetro definido pela curva característica do sistema é o nível crítico 

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

início ao processo de bombeamento. 

Se a vazão bombeada por um sistema de bombeamento fotovoltaico relaciona-

se com a irradiância solar coletada, de forma quadrática, o volume médio de água 

bombeado, pode ser estimado pela expressão (FRAIDENRAICH e VILELA, 2001) 

( ) 








+
−

−
−=

1
21

max

max
0

col,

Ccol,

CM
Ccol

X
XX

XX
XΨHVV &             (16) 

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 e 

Rabl (1979); 

( )CXΨ , (adimensional), é a função utilizabilidade para X = XC (ZARMI, 1987)  

determinada pela expressão:  

 

( )
max

max

1
col,X

col,

C
C X

XXΨ 







−=              (17) 
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col

C
C I

IX =  e 
col

M
M I

IX =  , 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; 

 coleffcol II ,0max, 864,0 ×= , é a máxima radiação solar coletada; 

eff,colI0 , é a radiação solar extraterrestre, ao meio dia solar local. A constante 

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

por Hollands e Huget (1982). 

 

 
 
 

3.8 Análise econômica das diversas configurações  estudadas 
 
  

A análise econômica e as comparações entre as configurações são feitas através 

do cálculo de algumas figuras de mérito que equiparam os custos de investimento, de 

reposição e de operação e manutenção dos diferentes sistemas. É considerado, nesta 

análise, o mesmo período de vida útil do projeto nas diferentes opções testadas. O 

objetivo dessas Figuras de Mérito, extraídas e compiladas de vários autores, é apresentar 

o custo do projeto por volume de água bombeada (DUTT, 1992); (LARSON, 1989); 

(FEDRIZZI, 1997). 
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As figuras de mérito utilizadas no trabalho de avaliação são descritas como; 

• Custo do Ciclo de Vida; 

• Custo do Ciclo de Vida Anualizado; 

• Custo do Volume Bombeado;  

 
 

3.8.1 Custo do Ciclo de Vida 
 

  

Custo do Ciclo de Vida (CCV) é o valor presente de todos os custos associados 

com o investimento, reposição, operação e manutenção ao longo da vida útil do projeto. 

O CCV determina o custo total do investimento levando em conta o valor do dinheiro no 

tempo em função da taxa de desconto utilizada (Fedrizzi, 1997). O mesmo é dado pela 

seguinte expressão: 

CPMB NN
n

n

iCPiMB
Ii

iMOICCV −− +⋅++⋅+







+

−+
⋅+= )1()1(

)1(
1)1(&0             (18) 

 

 
Onde; 
 

Io, é o custo do investimento inicial (US$); 

O&M, é o Custo em Operação e Manutenção (US$). 

i, é a taxa de desconto (% ao ano)  que é o índice pelo qual estima-se o valor 

presente de determinada quantidade de moeda no futuro; 

n, é a vida útil (anos); 

MB, é o custo do sistema motobomba (US$); 

NMB, é a vida útil da bomba; 
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CP, é o custo do dispositivo condicionador de potência (inversor FV para o 

sistema especial e CF para o sistema convencional); 

NCP, é a vida útil do dispositivo condicionador de potência. 

  

A taxa de desconto oferece uma indicação do nível de aproveitamento das 

oportunidades de investimento econômico da sociedade, e é dada por: 

n

VF
VPi

1







=                                                           (19) 

 

Onde; 

VP - Valor presente. 

VF - Valor futuro. 

n - Número de períodos (anos). 

 

 

 
3.8.2 Custo do ciclo de vida anualizado 

 

O Custo do Ciclo de Vida anualizado (CCVA) é o custo anual requerido para o 

pagamento total do investimento ao longo de sua vida útil. Pode ser calculado como 

sendo o produto entre o Custo do Ciclo de Vida e o Fator de Recuperação de Capital 

(FRC). 

     FRCCCVCCVA ⋅=                                             (20) 
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O Fator de Recuperação de Capital (FRC), por sua vez, é o índice pelo qual o 

investimento total do projeto é recuperado anualmente em função de uma determinada 

taxa de desconto, dentro de seu período de vida útil e é obtida pela seguinte equação: 

( )[ ]ni
iFRC −+−

=
11

                                                    (21) 

 

3.8.3 Custo do Volume Bombeado 

 

Enfim, o Custo de Volume Bombeado (CVB) é calculado para cada uma das 

opções utilizadas determinando o custo anual do projeto sendo dado pela  divisão entre 

o Custo do Ciclo de Vida Anualizado (US$/a)  e o volume bombeado ao longo de um 

ano (VBa). 

aVB
CCVACVB =                                                              (22) 

O volume bombeado ao longo do ano é obtido através método da utilizabilidade 

com base na curva característica do SBFV como explicado na Seção 3.3. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Durante o período de abril de 2005 a abril de 2006 foram realizados os 

experimentos necessários para a realização deste trabalho. A priori, em um período de 

sete meses, foi feita a caracterização dos equipamentos utilizados e a análise dos dados. 

A posteriori foram feitos os ensaios do sistema de bombeamento FV instalado na 

bancada de testes para as diferentes configurações propostas em duas diferentes alturas 

de recalque.  

 
4.1  Caracterização dos Equipamentos: 

 
 

4.1.1 Curva característica do gerador FV 

 
Devido à grande variabilidade da irradiância solar em Recife, não foi possível 

obter todos os pontos da curva do gerador para um valor constante de irradiância. Dessa 

forma, as curvas características foram traçadas para diferentes condições, filtrando-se os 

dados em faixas curtas de irradiância. Após a coleta de dados foram obtidas curvas de 

regressão utilizando o método de Lorentz (GOMES, 1987). As Figuras 4.1 e 4.2 

mostram as curvas características que foram obtidas seguindo o procedimento descrito 

na Seção 3.3. É importante lembrar que esses resultados são experimentais, portanto é 

considerada a temperatura real dos módulos. 
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Figura 4.1 – Curva característica experimental do painel FV (arranjo 3 x 6). 
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Figura 4.2 – Curva característica experimental do painel FV (18 módulos em série). 
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Os dados das curvas características do gerador FV das Figuras 4.1 e 4.2 são 

obtidos de maneira “instantânea” para que se tenha um valor de irradiância coletada 

constante. Vale lembrar que o valor da temperatura da célula também é considerado de 

modo que não se devem tomar dados em momentos diferentes, pois para uma mesma 

irradiância a temperatura da célula pode não ser a mesma. Com a regressão dos pontos 

experimentais tem-se condições de corrigir a curva para valores correspondentes a uma 

temperatura de referência. É possível também obter a curva característica do gerador 

para outros valores de irradiância. A Figura 4.3  mostra a curva característica do painel 

fotovoltaico utilizado neste trabalho, corrigida para uma temperatura de referência de 

25ºC. 

 
Figura 4.3 – Curva característica do painel FV corrigida para uma temperatura de 

referência (25ºC). 
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Porém, se forem consideradas as medidas experimentais nota-se que há uma 

diferença significativa no seguimento do ponto de máxima potência (SPMP) em relação 

à curva da Figura 4.3. O SPMP na curva experimental apresenta um desvio para a 

direita no sentido da maior irradiância medida para a menor (Figura 4.4), enquanto a 

curva que considera a temperatura de referência apresenta um desvio, no mesmo 

sentido, para a esquerda.  

 
Figura 4.4 – Curvas características do painel FV com o SPMP: a) arranjo 3 x 6; b) 

arranjo 18 módulos em série. 

 

Obviamente, para a definição da melhor tensão fixa de operação do gerador FV, 

tomou-se como base a curva experimental. Os fabricantes de módulos FV fornecem 

curvas semelhantes à da Figura 4.3. É necessário, portanto, considerar a variação da 

temperatura das células com a irradiância e seu efeito na produção de potência do 

gerador FV.  

 
 

 



 54

4.1.2 Curvas Características das motobombas 

 
 

Seguindo o procedimento descrito na Seção 3.4 obtém-se as características das 

motobombas trabalhando em várias freqüências.  

Os resultados experimentais são comparados com os calculados através das 

relações de similaridade para motobombas. De uma maneira resumida, essas relações 

podem ser descritas pela equação a seguir (MARCINTYRE,1987): 

 
22 2 CQBnQAnh ++=                                               (23) 

 

Onde 
p
fn ⋅= 2  é a velocidade de rotação do eixo da motobomba dada em rpm, 

sendo f a freqüência fornecida pelo conversor e p o número de pólos do motor. Os 

coeficientes A, B e C são inerentes a cada motobomba. A vazão Q é dada em litros por 

segundo (l/s) e a altura h é dada em metros (m). 

Os resultados são apresentados e classificados por motobomba nas subseções a 

seguir.  

 

i. Motobomba Especial (GRUNDFOS SP-3A10): 
 

O ensaio da motobomba especial foi feito para diferentes valores  de freqüência 

de operação (selecionados através de um potenciômetro ligado ao controlador 

Proporcional e Integral do CF). Desta forma, para cada valor de freqüência programado 

no conversor, foram feitas medições para várias alturas definidas pelo manuseio de uma 

válvula instalada na tubulação. A Figura 4.5 apresenta os resultados obtidos por esse 

experimento.   
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Figura 4.5 – Curva característica experimental da moto-bomba Grundfos.  
 

Aplicando as equações de similaridade, tendo como referência a curva a 

freqüência de 50Hz pode-se obter as curvas da motobomba parametrizadas em qualquer 

freqüência. 

Para a motobomba Grundfos ensaiada os valores dos coeficientes A, B e C 

obtidos foram 0,237 (m·s2), 0,156(m/l) e -40,398(m s2/l2), respectivamente. 

 
 

ii       Motobomba Convencional (Dancor – 3.2-B-09): 
 

 
De maneira similar a motobomba dedicada, a curva altura de recalque versus 

vazão para a motobomba nacional foi obtida experimentalmente para uma freqüência de 

60Hz. Foram determinados os coeficientes A, B e C e, com as relações de similaridade 

foram obtidas as curvas características da motobomba convencional para diferentes 

freqüências. Estas curvas estão representadas na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Curva característica da moto-bomba Dancor para várias freqüências. 

 
 

Os coeficientes, A, B e C obtidos para esta motobomba foram: 0,313(m·s2), -

1,412 (m/l), -73,780(m s2/l2), 

 

iii      Comparação do desempenho das motobombas ensaiadas: 

 

É possível notar, pelos resultados obtidos, que a altura máxima de bombeamento 

da motobomba convencional está em torno de 99 metros (em 60Hz). Esta altura é bem 

maior que a altura máxima de bombeamento da motobomba especial, que é 

aproximadamente 65 metros (em 50hz). Entretanto, uma comparação entre as 

motobombas utilizadas, tomando como referência os valores de altura de recalque 

ensaiados (42m e 32m) mostra que as freqüências mínimas de partida dos sistemas são 

próximas. Para 32m as freqüências críticas dos sistemas estão entre 33Hz e 37Hz 37 e 

para 42m entre 37Hz e 42Hz (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 – Relação freqüência versus vazão para o SBFV com altura de 

recalque igual a: a) 32m; b) 42m. 

 

Uma dispersão de pontos é observada na região da freqüência crítica, fruto da 

redução da freqüência fornecida pelo CF nos momentos em que o sistema está em 

processo de desligamento (instante em que o valor da irradiância coletada se torna 
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menor que o valor da irradiância crítica). Devido à rampa de frenagem do CF a 

freqüência não chega a zero instantaneamente, assim, são registrados, pelo sensor de 

vazão, valores consideráveis de vazão no processo de desligamento do sistema. Nota-se 

também que, apesar da freqüência nominal da motobomba nacional ser 60Hz, a 

freqüência máxima de operação está em torno de 53Hz, que denota uma limitação da 

utilização de tais equipamento em SBFV. 

 

 
Figura 4.8 – Rendimento das motobombas em função da altura de recalque. 

 
 

Em geral, a motobomba Grundfos possui melhor rendimento que a convencional 

(36,5% de rendimento máximo contra 32,5%). Para as alturas manométricas em que o 

SBFV foi ensaiado as diferenças são ainda maiores. Para 32m o rendimento da 

motobomba especial é de 32,1% contra 23,2% de rendimento da motobomba 

convencional. Para 42 m esses valores são 35,9% e 28,0%, respectivamente (Figura 

4.8). 
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4.2  Curva característica do SBFV 
 

Após a realização de ensaios experimentais do SBFV operando nas 

configurações A, B e C descritas na Seção 3.2 foram obtidas as curvas características 

representadas na Figura 4.9. As alturas de recalque utilizadas nos ensaios foram 32m e 

42m. A tensão fixa de 285V foi utilizada nos casos B e C. 
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Figura 4.9 – Curvas características das configurações A, B e C do SBFV 

operando em tensão fixa de 285V. Alturas de recalque: (a) 32m, 

(b) 42m.   
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Comparando-se a curva característica da configuração A com a curva da 

configuração C, percebe-se uma sobreposição entre elas. Isto sugere que o conversor 

convencional tem um desempenho semelhante ao do inversor especial no controle do 

sistema, uma vez que em ambas as configurações a motobomba é a mesma. Já a 

comparação entre as configurações B e C sugere que a motobomba convencional 

apresenta um desempenho inferior ao da especial, fato já constatado pelo experimento 

de caracterização das motobombas.  

 
 
 
 

4.3  Obtenção da melhor tensão fixa de operação 

 

Para obtenção da melhor tensão fixa de operação foram testados três valores de 

tensão dentro da região de máxima potência.  A Figura 4.10 apresenta o gráfico que 

relaciona a potência gerada com a tensão de operação do gerador FV. Este gráfico foi 

obtido a partir das curvas experimentais de caracterização do gerador apresentadas 

anteriormente. Segmentos de reta ajudam na comparação entre as potências geradas 

quando o gerador está  operando nas três tensões testadas com as máximas potências de 

geração (para cada valor de irradiância). 
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Figura 4.10 – Comparação entre as tensões fixas ensaiadas e os PMP’s do painel 

FV (arranjo 18 módulos em série). 

 

A Tabela 4.1 apresenta o desempenho do painel FV operando em seu PMP e em 

três tensões fixas experimentadas. Os rendimentos do gerador são mostrados.  

 
 

Tabela 4.1 – Desempenho do painel FV operando no PMP e em diferentes tensões 

fixas. 

POTÊNCIA(W) RENDIMENTO 
Icol 

(W/m2) Pcol PMP 270V 285V 300V PMP 270V 285V 300V 

1000 7742,0 821,6 819,0 791,1 728,7 0,106 0,106 0,102 0,094 
800 6193,6 672,0 671,5 654,4 602,0 0,109 0,108 0,106 0,097 
600 4645,2 524,1 524,0 517,6 485,6 0,113 0,113 0,111 0,105 
400 3096,8 362,7 361,1 361,5 346,6 0,117 0,117 0,117 0,112 
200 1548,4 230,7 208,3 214,5 215,3 0,149 0,135 0,139 0,139 
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Em destaque estão os melhores rendimentos do gerador para tensão fixa. Os 

resultados mostram que para a maior parte dos valores de irradiância medidos o melhor 

rendimento do gerador foi obtido para uma tensão fixa de operação de 270V. 

Por outro lado, o conversor requer do gerador uma potência mínima para poder 

operar o sistema de bombeamento, que implica, em um sistema operando a tensão fixa, 

em uma corrente mínima. Para analisar esse aspecto foram realizados ensaios do SBFV 

com o conversor programado pra fazer o gerador FV operar nas três tensões fixas com o 

objetivo de definir a melhor tensão fixa de operação para o conjunto. 

A Figura 4.11 mostra a variação da tensão de operação do gerador (conectado ao 

conversor de freqüência) com a irradiância solar para 270V e 285 V. É possível 

observar que, para valores baixos de irradiância, próximos ao valor de irradiância crítica 

do sistema, em torno de 180 W/m2 (Figura 6.8), a operação em 270V apresenta mais 

instabilidade do que em 285V. 
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Figura 4.11 – Região de estabilização do acoplamento gerador-conversor do SBFV 

operando em tensão fixa. 
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Isto ocorre porque, quando o sistema é ligado (momentos em que a irradiância 

crítica é atingida) o conversor leva o painel a operar na tensão fixa escolhida. Em outras 

palavras, quando existe energia suficiente para ligar o sistema o conversor “fecha” o 

circuito de carga. Como a tensão de circuito aberto (sem carga) do gerador é, 

aproximadamente, 350V o conversor requer mais tempo para estabilizar a tensão em 

270V do que em 285V. Logo, quando existem muitas variações em torno da irradiância 

crítica, como, por exemplo, nuvens “passageiras” (que não são raras), ocorre um retardo 

maior na estabilização da tensão para 270V do que para 285V. 

A Figura 4.12 apresenta um histograma da irradiância coletada pelo painel FV. 

Os dados são tomados em cada minuto, como a média aritmética das amostras coletadas 

segundo a segundo pelo sistema de aquisição de dados. Para esta análise foram 

considerados quatro dias do verão e quatro dias do inverno, como também são 

consideradas apenas as horas de brilho de sol para cada dia.  
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Figura 4.12 – Histograma da irradiância coletada. 

 
Nota-se que, aproximadamente 20% das amostras são de valores de irradiância 

na região crítica do SBFV ou abaixo dela. Dessa forma, subtende-se que a instabilidade 

da operação em tensão fixa de 270V nessa região influencia significativamente no 

desempenho geral do sistema. 

 
4.4  Volume de água bombeado a longo-prazo 

 
 
 

Ao submeter os dados experimentais ao método de utilizabilidade obtém-se que 

o sistema de bombeamento FV com CF apresenta o melhor desempenho, em longo 

prazo, à tensão fixa de 285V, embora, para o gerador, a melhor tensão fixa esteja em 

torno de 270V. Estima-se que isto ocorre pelas razões apresentadas na seção anterior. A 



 65

Figura 4.13 mostra os resultados de volume de água bombeado ao longo do ano para 

uma altura manométrica de 32m e diferentes tensões fixas e para o sistema especial 

(Configuração A). 
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Figura 4.13 – Volume de água diário bombeado em longo prazo pelo SBFV em suas 

diversas configurações. 

 
As diferenças percentuais no volume de água bombeado durante o ano (VBa) das 

demais configurações em relação à configuração especial são: 34% para a configuração 

CONVENCIONAL operando a 285V; 22% para tensão fixa de 300V; 2% para 285V e 

5% para 270V, estas três últimas na configuração ALTERNATIVA (Tabela 4.2). A 

tensão de 285V apresenta o menor déficit de água bombeada em relação ao sistema 

especial. No período de inverno, entre os meses de abril e agosto o déficit de VBa é 
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maior, pois têm-se menos irradiância coletada, ou seja, o sistema opera próximo a 

região crítica por mais tempo. 

 

Tabela 4.2 – Comparação do volume de água bombeado nas diversas configurações.  

 ESPECIAL CONVENCIONAL ALTERNATIVO 
(270V) 

ALTERNATIVO 
(285V) 

ALTERNATIVO 
(300V) 

VBa, (m³/ano) 5132,29 3381,11 4852,57 5049,10 4007,49 
VBa,  / 

VBa,ESPECIAL  
1,00 0,66 0,95 0,98 0,78 

Déficit 0,00 0,34 0,05 0,02 0,22 

 
 
 

4.5  Análise econômica das configurações estudadas. 
 

  Para a análise econômica das configurações testadas foram utilizados os 

parâmetros da Tabela 4.3. Excetuando-se os preços dos materiais, os valores 

apresentados na tabela são frutos de uma análise levando-se em conta os fatores 

quantitativos e qualitativos da operação e manutenção de um SBFV.  

 

Tabela 4.3 – Materiais utilizados e dados para análise financeira. 
SBFV MATERIAL MODELO CUSTO  

UNITÁRIO 
QTE. CUSTO 

TOTAL 
O&M Vida 

Útil 
(Nk) 

Taxa de 
desconto 

(i) 
Módulos FV SM55 $265,00 18 $4.770,00 $23,85 20   
Inversor SA 1500 $1080,00 1 $1.080,00 $108,00 10 0,116 
Motobomba SP 3A-10 $1540,00 1 $1.540,00 $154,00 4 0,116 

ESPECIAL 

Total (Io) − − − $7.390,00 $285,85 − − 
         

Módulos FV SM55 $265,00 18 $4.770,00 $23,85 20  
Inversor MM420 $418,60 1 $418,60 $20,93 10 0,076 
Motobomba 3.2-B-09 $558,14 1 $558,14 $27,91 4 0,076 

CONVENCIONAL 

Total (Io) − − − $5.746,74 $72,69 − − 

 

Como o gerador FV é o mesmo, nos dois casos, a diferença entre as 

configurações ESPECIAL e CONVENCIONAL se dá devido ao dispositivo 

condicionador de potência e a motobomba. Mais especificamente, esta diferença 
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encontra-se nos custos de operação e manutenção onde está embutida a taxa de 

reposição dos materiais, que é muito maior no caso do sistema especial onde os 

equipamentos são importados.  

Desta forma, o custo de operação e manutenção é assumido para a configuração 

especial é 10% do custo de cada componente do sistema, enquanto para a configuração 

convencional adota-se 5%. Isto porque tratam-se de equipamentos nacionais, 

largamente difundidos no mercado e  de manutenção local.  

Uma análise feita por especialistas estima que, em 10 anos, o custo dos 

componentes de um SBFV cairá, aproximadamente, a um valor três vezes menor que se 

tem hoje (WEST, 2003). Assim, a taxa de desconto i é calculada tomando Valor Futuro 

(VF) como sendo um terço do Valor Presente (VP) de cada componente e assumindo n 

igual a 10 anos. O índice calculado foi de 7,6% para o sistema CONVENCIONAL e de 

11,6% para o sistema ESPECIAL, bem próximo de 12% que é o índice considerado, 

para o mesmo tipo de análise, em outras pesquisas (FEDRIZZI,1997), (BRITO,2006).  

Com isso são calculados os outros parâmetros até se chegar aos custos de 

volume bombeado para cada configuração. A Tabela 4.4 mostra (no destaque) que, com 

as considerações que foram feitas o custo do volume bombeado para o sistema 

convencional é 32% menor que o especial.   

 

Tabela 4.4 – Custo de volume bombeado. 

 CCV FRC CCVA VBa  
(m³/ano) 

CVB 
(US$/m³) 

ESPECIAL $10.880,56 0,1337 $1.454,60 5132,29 $0,29 
CONVENCIONAL $7.081,10 0,1014 $786,57 3381,11 $0,22 

 

Considerando-se uma motobomba de mercado com características similares à 

motobomba especial (eficiência elevada) o custo do volume bombeado poderia ser 
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reduzido para 0,11 US$/m³. Além disso, considerando que a máxima eficiência das 

motobombas é verificada em alturas de recalque diferentes, pode-se fazer uma análise 

de custo do volume de água bombeado por altura recalque. Para isso são observadas as 

vazões fornecidas pelo sistema e, posteriormente, são calculados os volumes bombeados 

por cada motobomba em suas respectivas alturas de máxima eficiência. Este cálculo 

considera uma variação linear entre a vazão máxima (valor instantâneo), fornecida pelas 

curvas características das motobombas, e o volume de água bombeado a longo-prazo 

(anual). Desta maneira, sendo 50m e 62m as alturas de eficiência máxima das 

motobombas especial e convencional, respectivamente, teremos que os custos do 

volume de água bombeado durante um ano por altura de recalque (VBa x h) são 0,0081 

US$/m4 e 0,0049 US$/m4, ou seja, o custo da água no sistema especial (importado 

dedicado) é quase o dobro do custo no sistema convencional (nacional).  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho possibilitou a constatação dos benefícios decorrentes da utilização 

de equipamentos desenvolvidos para aplicações com a rede elétrica convencional em 

sistemas de bombeamento fotovoltaico. Em outras palavras pode-se concluir que já é 

possível substituir o sistema importado por um nacional, sem perda de desempenho e 

com menor custo. 

Os experimentos mostraram que conversores de freqüência convencionais 

podem operar sistemas de bombeamento fotovoltaico com rendimento próximo dos 

equipamentos especiais (inversores FV’s). Verificou-se que esta alternativa é viável 

economicamente, sobretudo pelo fato da facilidade encontrada na operação e 

manutenção de equipamentos nacionais de mercado. O custo do volume bombeado do 

sistema nacional foi 32% mais barato que o custo do sistema importado dedicado. Vale 

salientar que esta análise econômica é feita de forma conservativa.  

Em relação à operação do gerador FV, foi definida uma região de máxima 

potência e determinada, experimentalmente, a tensão fixa que faz o gerador trabalhar 

com a maior eficiência possível. A melhor tensão fixa para a operação de tais sistemas 

deve levar em consideração o volume de água bombeado a longo-prazo, pois este valor 

pode diferir do valor para a tensão fixa que resulta no maior rendimento do gerador FV. 

Para o sistema utilizado neste trabalho verificou-se que 270V é a tensão na qual o 
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gerador opera mais próximo de sua máxima potência, no entanto, 285V é a melhor 

tensão fixa para a operação do SBFV como um todo.   

Como desvantagem da utilização de conversores convencionais apresenta-se a 

necessidade do uso de muitos módulos ligados em série no projeto do gerador. Para um 

projeto que requeira uma maior potência, por exemplo, seria preciso dobrar o número de 

módulos para manter tensão suficiente para alimentar o conversor.  

Um cuidado especial deve ser tomado no arranjo do gerador para ser utilizado 

com CF convencional, pois se houver no arranjo algum módulo gerando menos corrente 

que os outros o prejuízo seria maior para sistemas convencionais. 

Para trabalhos futuros, sugere-se um levantamento detalhado das características 

de motobombas convencionais, uma vez que os fabricantes não fornecem dados 

importantes para aplicação desses equipamentos em SBFV. Por exemplo, o rendimento 

em diferentes valores de freqüência constitui de um dado extremamente importante no 

projeto de SBFV’s, já que o conversor varia constantemente a freqüência de 

alimentação das motobombas devido à variação da irradiância. 

Com este levantamento seria possível elaborar um software de simulação para 

projetos de SBFV’s que pudesse indicar quando for vantajoso ou não a utilização de 

equipamentos convencionais e qual motobomba usar para obter melhores resultados. 
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