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1. Introdução 
 

Um sistema fotovoltaico para uso residencial típico é mostrado na Fig. 1, 
o qual é composto pelos seguintes equipamentos: 
 
a) Painel fotovoltaico; 
b) Controlador de carga; 
c) Baterias de armazenamento; 
d) Inversor; 
e) Carga. 

 
 

 
Figura 1 – Representação de sistema fotovoltaico residencial. 

 
A função básica do controlador de carga é limitar o estado de carga da 

bateria (SOC), mantendo-o entre limites máximo e mínimo seguros, que se 



forem ultrapassados provocam a redução da vida útil da bateria ou a danificam 
de modo irreversível. 

Além disso, o controlador, com o emprego de circuitos e algoritmos de 
controle adequados, proporciona a qualquer momento, ao módulo fotovoltaico, 
operação com máxima potência (MPPT). 

Apesar da relevância do controlador de carga, pois sem o ele o sistema 
não opera ou opera em condições precárias, na há no país atualmente 
conhecimento suficiente que permita a um fabricante produzir equipamentos 
com  qualidade, confiabilidade, eficiência e custo que a sociedade necessita 
para a disseminação de sistemas de energia fotovoltaicos para uso residencial. 

Essas exigência são atendidas com o emprego de topologias adequadas 
sem o emprego de indutor, técnicas apropriadas de rastreamento de MPPT e 
de cálculo do SOC da bateria, otimização de projeto, e emprego de 
componentes elétricos e eletrônicos, de sinais e potência, avançados. 
 
 
 
2. Objetivos  
 

O principal o objetivo do trabalho é conceber, modelar, dimensionar, 
simular, construir e testar um controlador de carga para um sistema fotovoltaico 
residencial com os seguintes atributos: 

a) Empregar algoritmo de MPPT para extrair a máxima potência possível 
do gerador fotovoltaico; 

b) Empregar algoritmo para determinação do SOC (state of charge) da 
bateria; 

c) Controlar e proteger a bateria, através do SOC, tanto no período de 
carga quando no de descarga; 

d) Formar recursos humanos habilitados a desenvolver tecnologias de 
controladores de carga que atendam às necessidades da sociedade. 

 
 
3. Metodologia 

 
1) Estudo e análise de documentos científicos, livros, manuais e dados de 

fabricantes de equipamentos; 
2) Modelagem matemática; 
3) Simulação numérica; 
4) Construção de protótipos e realização de estudos experimentais; 
5) Documentação, publicações e apresentações orais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Cronograma de atividades  
 
Inicio do trabalho: agosto/2016 
Fim do trabalho: dezembro/2017 
 

ano 2016 2017 
 

Bimestres 3 4 1 2 3 4 
Etapas       

1 x      
2 x      
3  x     
4  x     
5   x    
6   x    
7    x   
8     x  
9     x  

10     x x 
11      x 

 
 
Etapas: 
 

1. Levantamento bibliográfico  das soluções já existentes para o conversor 
cc-cc sem indutância, para o algoritmo de MPPT, e para o algoritmo de 
controle do estado de carga da bateria (SOC); 

2. Modelagem do módulo fotovoltaico e determinação experimental de seus 
parâmetros e validação por simulação; 

3. Modelagem matemática da bateria chumbo ácida estacionária, e 
medição de seus parâmetros e validação por simulação; 

4. Definição da topologia do conversor cc-cc, e modelagem orientada para 
dimensionamento dos componentes e para o seu controle; 

5. Escolha do método e do algoritmo de MPPT e validação por simulação; 
6.  Escolha do algoritmo para determinação do SOC e validação por 

simulação; 
7. Dimensionamento dos componentes dos estágio de potência e de sinal; 
8. Construção de protótipo para testes de laboratório; 
9. Realização de testes de laboratório para validação da metodologia de 

projeto empregada; 
10. Divulgação dos resultados em congressos, seminários e periódicos; 
11. Elaboração da dissertação e defesa. 
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