
 
Abstract— A methodology for accurately defining the mission 

profile and relevant operating conditions of photovoltaic systems 
is presented. The proposed method works as a tool for obtaining 
useful information for designing high-efficiency and reliable 
photovoltaic power converters. This methodology enables 
modern design techniques of pre-sizing and optimizing power 
converters according to its mission profile and relevant operating 
conditions. Two cities in different climate zones were analyzed 
and compared, wherein a large dataset of solar irradiance and 
ambient temperature from each location was used. A 
photovoltaic system’s operating current, voltage, and 
temperature levels were estimated in relationship to in-plane 
irradiance and ambient temperature. Energy yield throughout 
one year was obtained based on the average typical weather 
condition. An analysis is presented regarding how climate affects 
photovoltaic operation and what are the most relevant current 
and voltage levels for each mission profile; these levels are the 
starting point for an accurate converter design. Validation 
results of photovoltaic modeling are presented for a fourteen-
panel system of 3.29 kW installed capacity. The impact of using 
mechanical trackers on power processing is also presented. A 
discussion is made on the importance of previous knowledge of 
an accurate photovoltaic mission profile on the design of power 
converters and on maximizing energy processing. 
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I. INTRODUÇÃO 

PRÓXIMO grande desafio em geração de energia 
fotovoltaica (FV) são sistemas com alta confiabilidade e 

eficiência a longo prazo [1-2]. O custo da energia (CoE, cost 
of energy) ainda é um dos fatores impeditivos para uma maior 
competitividade de sistemas FV quando comparados com 
fontes convencionais de energia, especialmente em países com 
altas taxas tributárias. 

Módulos e equipamentos complementares para o 
condicionamento de energia correspondem a 50% do custo de 
uma central fotovoltaica [3]. Dessa forma, o CoE de sistemas 
FV são altamente dependentes dos conversores CC-CC e 
inversores [4], não somente devido aos custos de instalação, 
mas por estes serem responsáveis pelo processamento de 
energia ao longo do ano. 
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A eficiência e confiabilidade de conversores de potência são 
fatores chaves para a expansão da capacidade instalada FV, e 
devem ser consideradas nas fases de projeto e em estimativas 
de energia solar. Contudo, um sistema FV raramente opera em 
sua condição nominal devido a característica variável da 
incidência solar, sombreamento e outros fatores 
meteorológicos imprevisíveis [5-6]. Portanto, o conhecimento 
do perfil energético fotovoltaico fornece ao projetista 
informações úteis para adequar o dimensionamento dos 
conversores estáticos à central FV em questão. Com a 
informação prévia do perfil do processamento de potência, o 
projeto pode ser feito com o objetivo de minimizar as perdas 
nas regiões de operação mais relevantes, e/ou aumentar a 
confiabilidade nas regiões mais frequentes. 

Como discutido por [7-8], faixas intermediárias de radiação 
solar são responsáveis pela maior parte da contribuição da 
energia FV. Essa razão levou [9] a propor uma metodologia de 
projeto para um conversor boost para aplicação fotovoltaica de 
modo a aumentar o processamento energético anual; a 
otimização foi alcançada através da escolha do ponto de 
operação e da seleção do material magnético e dos 
componentes semicondutores em um banco de dados. 
Buscando a curva de máxima eficiência do conversor em 
função de um perfil local da irradiação solar média ponderada, 
a performance do boost foi melhor nos níveis mais frequentes 
de radiação. 

O aumento da vida útil dos elementos eletrônicos também é 
uma demanda da indústria FV. Estudos apontam os inversores 
como responsáveis pela maior parte de manutenção não 
programa e custo de reparo em uma central fotovoltaica [10]. 
A confiabilidade de conversores e inversores tem se tornado 
foco de estudo em sistemas de geração de energia renováveis 
[11-13], assim como o impacto de diferentes perfis de missão 
na vida útil [14]. 

Contudo, os trabalhos citados anteriormente deram pouco 
enfoque em uma definição realista e detalhada do perfil de 
missão (PM) fotovoltaico. Apenas dados de irradiação no 
plano horizontal foram utilizadas [7-9], medidas coletadas 
somente ao longo de um ano [15-16] ou em médias horárias 
[17], e modelagem fotovoltaica simplistas [14-17]. Além 
disso, nenhum dos trabalhos mencionados analisou o efeito de 
estruturas de montagem, posicionamento, tecnologias de 
células FV, entre outros, falhando em criar um cenário real de 
geração fotovoltaica. 

Um perfil de missão (PM) é uma representação simplificada 
das condições relevantes em que o sistema em foco será 
exposto na aplicação desejada [18]. Uma caracterização 
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precisa do PM FV deve ser a primeira etapa para análises que 
envolvam confiabilidade e/ou pré-projeto de conversores e 
inversores de potência, uma vez que o conhecimento prévio do 
perfil de energia solar leva ao entendimento do 
comportamento elétrico e térmico em que estes irão operar. 

A potência instantânea entregue por um gerador 
fotovoltaico (GFV), seja em sistemas isolados ou conectados à 
rede, é dependente de diversos fatores, como: a tecnologia da 
célula FV, a radiação solar incidente em sua superfície, a 
temperatura ambiente, a orientação e ângulo de inclinação, o 
tipo de estrutura de montagem (fixa ou móvel), entre outros 
[19-20]. 

O conhecimento do comportamento da energia disponível 
na entrada do conversor é essencial para a realização do 
projeto. Isso é ainda mais relevante em sistemas FVs, onde tal 
comportamento é variável e deseja-se extrair o máximo da 
potência disponível. Técnicas tradicionais de projeto se 
baseiam apenas nos valores nominais e críticos do sistema em 
questão [21-22]. Enquanto metodologias modernas para 
projeto de conversores e inversores fotovoltaicos tem como 
foco um aprimoramento multicritério, como o aumento da 
eficiência energética, a redução do custo e/ou volume, e 
aumento da vida útil [23-25]. 

Este trabalho apresenta uma metodologia, resumida na Fig. 
1, para definir as curvas de operação de sistemas 
fotovoltaicos, servindo como ferramenta para o pré-projeto e 
análise de vida útil de conversores de potência. Foram 
utilizados dados meteorológicos, medidos em um período de 
dez anos, de duas cidades brasileiras com clima diferente: São 
Martinho da Serra, RS, e Brasília, DF. Foi feita uma 
modelagem detalhada de GFVs em função de condições 
variáveis de temperatura e radiação incidente. Ainda, foram 
considerados diferentes tipos de montagem de painéis (fixa e 
móvel), orientação e inclinação, de modo a considerar um 
cenário realista de geração fotovotalica. 
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Figura. 1. Fatores relevantes para a definição do perfil de missão fotovoltaico.  

II. MODELAGEM DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

De modo a estimar corretamente o processamento anual de 
energia de conversor de potência em um determinado local, 
um sistema fotovoltaico foi modelado matematicamente para 
se determinar a tensão e corrente de operação em diferentes 
condições de incidência solar e temperatura ambiente. O 
modelo proposto se baseia em dois níveis: i) modelagem da 
célula solar no GFV de acordo com o circuito equivalente de 
um diodo; ii) determinação da irradiação solar no plano do 
GFV ao longo do ano, de acordo com o tipo de montagem 
(fixa ou móvel). A figura 2 ilustra os principais parâmetros 
necessários para tal. 

A. Parâmetros do painel FV 

O módulo comercial Sun Earth® TPB 235 W de células 
policristalinas foi usado como base desse estudo e para 
validação experimental – contudo, a metodologia proposta 
pode ser reproduzida para qualquer tipo ou fabricante de GFV. 
As principais características do painel FV utilizado são 
descritas na Tabela 1, para a condição normal de temperatura 
da célula (NOCT) – 800 W/m² de radiação no plano e 46 °C 
de temperatura de operação. 

Os níveis de operação do sistema FV foram obtidos com 
base no circuito elétrico equivalente para uma célula, onde os 
parâmetros chave são: o fator de idealidade do diodo (aD), a 
corrente de saturação reversa (IS), e as resistências RS e RSH, 
onde a primeira se deve as perdas ôhmicas dos condutores 
metálicos e a última devido a correntes de fuga no material 
semicondutor. 

Por se tratar de um sistema do tipo caixa-preta, um método 
iterativo foi utilizado para parametrizar e resolver o modelo 
matemático da célula FV. A resolução do circuito mostrado na 
Fig. 2 leva a equação transcendental 
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     (1) 

 
onde a corrente de saída da célula (Icell) é dependente não-
linearmente da tensão (Vcell); Iλ é a corrente fotogerada, Tcell é a 
temperatura de operação do GFV, q e k são as constante de 
carga e de Boltzmann, respectivamente. 

A metodologia apresentada por [26] foi utilizada para a 
modelagem dos parâmetros intrínsecos da célula fotovoltaica. 
Um chute inicial de RSH foi definido e, posteriormente, IS, RSH 
e RS foram calculados através de um processo iterativo para 
condição NOCT até que o ponto de máxima potência (PMP) 
fosse encontrado com um erro menor que 0,5%. De acordo 
com [26], o fator adimensional da idealidade do diodo pode 
ser ajustado parametricamente, portanto, neste trabalho, aD foi 
estimado como o fator de preenchimento da curva I×V nas 
mesmas condições de teste, como em (2). Os parâmetros 
calculados para o modelo da célula também são apresentados 
na Tabela 1. 
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Figura. 2. Geometria para cálculo de incidência solar em painéis e circuito 
elétrico equivalente da célula fotovoltaica. 

TABELA I 
DADOS TÉCNICOS E PARÂMETROS MODELADOS DO MÓDULO FV 

  
stc stc

MPP MPP
D stc stc

OC SC

V I
a FF

V I
                                                          (2) 

B.  Temperatura de operação do painel 

A eficiência fotovoltaica decresce com o aumento da 
temperatura de operação, como já foi amplamente discutido na 
literatura [27-29]. Neste trabalho, o modelo bem aceito 
descrito por (3) foi utilizado para estimar a temperatura 
deoperação (TGFV). Esse modelo é considerado simples porém 
acurado para determinar a TGFV em função da radiação 
incidente e da temperatura ambiente em células cristalinas de 
silício [30]. 

 ,

GFV

GFV amb NOCT a NOCT
NOCT

G
T T T T

G
                            (3) 

onde TNOCT, Ta,NOCT, e GNOCT são valores de temperatura e 
radiação solar em NOCT obtidos pelo datasheet do fabricante. 
Para incluir um comportamento dinâmico e diminuir o erro do 
modelo, a TGFV foi considerada como a média do valor 
instantâneo calculado por (3) e valores calculados nos minutos 
anteriores. 

 

C. Radiação incidente em um painel FV em orientação 
arbitrária 

A avaliação da irradiação em um GFV, tanto montagem fixa 
quanto móvel, foi realizada através de um algoritmo com 
múltiplos passos, como segue: 

(i) Calcular o vetor da posição angular do Sol, S


, ao 
longo de um ano, para cada local. Um sistema de 
coordenadas em três dimensões centrado do GFV é 
utilizado, conforme Fig. 2; 

(ii) Determinar o vetor N


, de posição angular do painel, 
para o mesmo sistema de coordenadas, onde: 

a. O rastreio mecânico é simulado fazendo o azimute do 
painel (γ) seguir continuamente o azimute solar (φ); 

b. A orientação do GFV é diretamente ao norte, para 
cidades localizadas no hemisfério sul; 

c. Um ângulo ótimo de inclinação é utilizado tanto para 
montagem fixa quanto para rastreio em 1-eixo; 
(iii) Calcular o ângulo de incidência, i , entre os vetores 

de posição do Sol e do GFV, ao longo de todo o ano e com 
resolução de um minuto 

(iv) Estimar a radiação solar incidente na superfície do 
GFV utilizando os dados radiométricos e através de (4) a 
(7), 

 
1cos ( )i S N  
 

                   (4) 

cos( )FV
direta direta iG G                 (5) 

1 cos( )

2
FV
difusa difusaG G

   
 

             (6) 

FV FV FV
direta difusaG G G                  (7) 

onde Gdireta e Gdifusa são as medidas de radiação direta e difusa, 
respectivamente, e GFV é a radiação solar total estimada no 
painel. A radiação refletida não foi considerada neste trabalho 
uma vez que é considerada a componente com menor 
contribuição no espectro de energia solar. Além disso, a sua 
modelagem é específica para cada local, uma vez que a 
radiação refletida depende de características da topologia 
local, como dimensões e índice de refletância das obstruções. 

A determinação do vetor de posição solar, S


, em relação ao 
observador já foi amplamente discutida na literatura, e 
diferentes metodologias podem ser usadas de acordo com a 
necessidade de precisão da aplicação. Neste trabalho, as 
equações apresentadas por [31] foram utilizadas como 
referência para desenvolver um algoritmo de cálculo dos 
ângulos de elevação e azimute solar (α e φ, respectivamente), 
em intervalos de um minuto ao longo de um ano. Foi utilizada 
a metodologia proposta em [32] de cálculo dos ângulos ótimos 
de inclinação para maximizar a incidência de energia solar, em 
sistemas FV fixos ou móveis. 

D. Medidas e validação do sistema FV 

Com a modelagem descrita, estimativas da operação de 
GFVs foram comparadas com medidas experimentais de um 
central com 3,29 kW de potência instalada. Esse sistema é 

Parâmetro Valor Descrição 

ISC
NOTC 6,86A Corrente de curto circuito 

IFV
PMP 6,44 A Corrente no Ponto de máxima potência 

VOC
NOTC 34,0 V Tensão de circuito aberto 

VFV
PMP 26,6 V Tensão no ponto de máxima potência 

PPMP
NOTC 171,3 W Potência máxima 

RSH 256.29 Ω Resistência parasita 

RS 0.57 Ω Resistência série 

IS0 3.68×10-10 A Corrente de saturação reversa 

aD 0.74 Fator de idealidade do diodo 

φ 
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composto por quatorze módulos Sun Earth® TPB 235 W 
conectados em série em uma montagem fixa de 24° com o 
solo, apontados para o norte. Um inversor central (SMC 
6000TL da fabricante SMA) realizou o rastreio do ponto de 
máxima potência (MPPT, do inglês Maximum Power Point 
Tracking), a regulação do barramento de tensão CC e o 
processamento de energia. O algoritmo de MPPT fez a 
adequação da tensão total do string PV de modo a definir o 
ponto de operação que fornece a máxima potência fotovoltaica 
disponível. 

Um sistema de instrumentação foi utilizado para realizar 
medidas, minuto a minuto, da corrente de string e tensão no 
barramento CC. Também foram realizadas medidas da 
radiação solar incidente no plano dos painéis, da temperatura 
ambiente e temperatura de operação, através de circuitos com 
fotodiodo e termoresistências de platina. As medidas de tensão 
foram realizadas com através do transdutor LV-210 com 
precisão de fábrica de ±1,00%, enquanto o transdutor LAH-
50A, com precisão de fábrica de ±0,25%, foi utilizado para 
medições de corrente, conforme detalhado em [33]. A Fig. 3 
mostra um comparativo entre resultados de simulação e 
medidas experimentais para tensão, corrente e temperatura do 
painel FV.  

As pequenas diferenças encontradas, especialmente na 
estimativa da tensão CC, podem ser explicadas por duas 
principais razões: 1) as curvas de eficiência do inversor para 
diferentes níveis de carga e tensão de entrada não foram 
consideradas e 2) diferenças entre o MPPT realizado pelo 
inversor e o algoritmo desenvolvido. Além disso, problemas 
como sujeiras nos GFVs e possível mismatch entre módulos 
em série não foram considerados.  

 

 
Figura. 3. Comparação de resultados experimentais com estimativas de 
corrente, tensão e temperatura de operação do sistema FV modelado. 

 
Apesar de desconsiderar esses aspectos, a metodologia 

utilizada estimou uma energia produzida de 256,05 kWh, 

enquanto 245,78 kWh foram medidos experimentalmente no 
período de dias considerado, o que resultou em um erro total 
de 4,18%. 

III. VARIABILIDADE LOCAL E DADOS METEOROLÓGICOS 

Atlas de energia solar e dados extrapolados são úteis para 
análises preliminares e de viabilidade de sistemas FVs em 
locais com pouca ou nenhuma medida histórica [34-35]; 
enquanto técnicas de previsão são ferramentas úteis para 
operação de centrais e tomadas de decisão a curto-prazo, com 
as apresentadas por [36-37]. Contudo, para maximizar o 
aproveitamento energético, dados com boa qualidade em 
longo período precisam ser utilizados nas fases de projetos 
tanto da central fotovoltaica quanto dos conversores de 
potência. Incertezas em dados de irradiação solar podem fazer 
a diferença entre o lucro e o prejuízo [38], especialmente em 
plantas FVs de larga escala e com alto investimento 
financeiro. 

Portanto, neste trabalho dados de temperatura ambiente e 
radiação de um banco de dados provenientes de duas estações 
meteorológicas foram utilizadas. Essas estações são mantidas 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e estão 
localizadas nos municípios de localizadas nas cidades de São 
Martinho da Serra (SMS) e Brasília (BRB). 

Estas estações foram escolhidas por fazerem parte do 
programa Baseline Solar Radiation Network (BSRN) e 
possuírem equipamentos para medir radiação direta e difusa, 
além da global horizontal e temperatura ambiente. As posições 
geográficas de cada estação são descritas na Tabela II, junto 
com o número de meses com disponibilidade de dados entre 
2005 e 2014. 

As amostras das componentes da radiação solar e da 
temperatura ambiente foram medidas em intervalos de um 
minuto, e todos os dados foram submetidos a um processo de 
validação de acordo com as regras de controle de qualidade da 
BSRN [39]. Valores que não passaram no teste de fisicamente 
possíveis foram descartados. 

 
TABELA II 

DADOS DAS ESTAÇÕES CONSIDERADAS 

Estação Latitude Longitude 
Altura 

relativa ao 
mar 

Total de 
meses com 

dados 

SMS 29°26’ S 53°49’ O 489 m 119 

BRB 15°36’ S 47°42’ O 1023 m 117 

 
Um extenso conjunto de dados foi formado para cada 

localidade, formando uma série histórica de radiação solar 
(global horizontal, direta e difusa) e temperatura ambiente. 
Com esse dataset, foi construído um ano típico médio (ATM), 
onde o ATM é constituído das médias do mesmo minuto ao 
longo dos anos, para dados para cada variável de interesse. 
Dessa forma, o ATM estabelece qual é o comportamento 
médio típico da radiação solar e da temperatura ambiente de 
um determinado local. A Fig. 4 apresenta o perfil de radiação 
solar e temperatura ambiente dos ATMs construídos para SMS 
e BRB. 
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Figura. 4. Médias diárias de a) radiação solar e b) temperatura ambiente do 
ATM de São Martinho da Serra, e c) radiação solar e d) temperatura ambiente 
de Brasília. 

IV. ANÁLISE DO PERFIL DE MISSÃO FV 

A corrente de entrada é um parâmetro chave no projeto de 
conversores de potência, uma vez que valores máximos e 
nominais são essenciais para a escolha de componentes, 
cálculo de perdas, entre outros. Além disso, os níveis de 
corrente também são cruciais para análise de confiabilidade 
devido ao seu impacto no comportamento térmico dos 
elementos de um conversor. 

Os níveis de tensão também são determinantes para a 
escolha de componentes e dimensionamento tanto do sistema 
FV quanto de seus conversores de potência. Portanto, 
conhecimento prévio do comportamento máximo e médio de 
operação são essenciais para uma caracterização do perfil de 
missão fotovoltaica. Como resumido na Fig. 1, o perfil de 
corrente e tensão são diretamente dependentes tanto da 
radiação incidente quanto da temperatura ambiente. 

Dessa forma, com a metodologia apresentada neste trabalho, 
a operação de um GFV pode ser estimada ao longo de um ano 
típico médio para qualquer tipo de montagem. Dois cenários 
serão discutidos nesta subseção, sendo:  

(i) GFV em São Martinho da Serra com montagem fixa 
em ângulo ótimo (SMS-fixo), Figs. 5a e 5b; 

(ii) GFV em Brasília com rastreador mecânico em 1-eixo 
em ângulo ótimo (BRB-1x), Figs. 5c e 5d. 

Tendo em vista a clareza da apresentação dos resultados, 
apenas estes dois cenários serão discutidos a seguir. Contudo, 
a metodologia proposta permite analisar sistemas em qualquer 
tipo de orientação (escolha do azimute e ângulo de inclinação) 
e qualquer tipo de montagem (grau de liberdade para 

movimentação). 
Utilizando os dados do ATM, os cálculos descritos na 

Seção II e um algoritmo MPPT, foram calculados os valores 
de tensão e corrente do GFV no ponto de máxima potência 
(PMP) para ambos os cenários. Os cálculos foram feitos em 
uma resolução de um minuto ao longo de um ano inteiro, e são 
mostrados na Fig. 5. Escalas de cor foram utilizadas para 
ilustrar a ocorrência (em horas) e a quantidade de energia 
processada (em kWh) de cada par I×V, em uma resolução de 
100 mV por 100 mA. 

 

 
Figura. 5. Pontos de corrente e tensão no PMP para um GFV, operando ao 
longo de um ano, relativos a frequência de ocorrências em a) São Martinho da 
Serra e c) Brasília; e relativos ao processamento de energia em b) e d), 
respectivamente 

 
A escala de cor nas Fig. 5a e 5c representam o número de 

horas anuais que cada par I×V operou, enquanto as cores nas 
Figs. 5b e 5d mostram a quantidade de energia FV processada, 

c) 
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em kWh. Pontos cujas produções anuais de energia foram 
menores que 0,05 kWh foram suprimidos. 

Brasília possui um clima menos variável ao longo do ano e 
com menor variação de insolação. Por essa razão, a Fig. 5c 
indica que um sistema FV nesse local tende a operar mais 
frequentemente dentro de uma única região no mapa I×V. A 
região responsável por maior processamento da energia, 
mostrada na Fig. 5d é ainda mais restrita: as faixas entre 4 e 6 
A e 23 e 26 V produziu a maior parcela de potência FV. 

São Martinho da Serra está localizada em um clima 
subtropical no extremo sul brasileiro, com estações bem 
definidas e maior amplitude térmica. A Fig. 5a reflete essa 
característica indicando uma maior faixa de operação da 
tensão do GFV no PMP ao longo do ano, uma vez que a 
temperatura do painel afeta diretamente a tensão de saída da 
célula fotovoltaica. As Figs. 5a e 5b indicam também que, 
para SMS-fixo, os pontos I×V mais frequentes não são, 
exclusivamente, aqueles que mais geraram potência ao longo 
do ano. SMS-fixo apresentou duas regiões relevantes para o 
processamento de energia, o que exige que o projetista atente 
para que os conversores de potência tenham alta eficiência em 
ambos os casos. 

 

A. Influência da temperatura 

O impacto da temperatura ambiente no perfil de missão 
fotovoltaico também foi analisado. Para o ATM de ambas as 
cidades escolhidas, a relação entre o processamento de energia 
de um GFV com a temperatura ambiente é mostrada na Fig. 6. 
São Martinho da Serra está localizada em zona de clima 
subtropical, com estações bem definidas e elevada amplitude 
térmica ao longo do ano. Por essa razão o processamento de 
energia FV ocorre ao longo de uma ampla faixa de 
temperatura ambiente, como indica a Fig. 6. No perfil SMS-
fixo, 43,4% do processamento energético ocorre em 
temperaturas abaixo de 20 °C, o que reduz o estresse térmico 
de conversores de potência e seus componentes. 

Brasília possui clima tropical de altitude, com maior 
insolação e baixa amplitude térmica, como já mostrado na Fig. 
4. Como consequência, a Fig. 6 indica que a maior parte da 
geração de potência FV ocorre em uma faixa estreita de 
temperatura ambiente. Um total de 57,8% do processamento 
de energia ocorre entre 23 e 27 °C, região próxima a 
temperatura típica para de 25 °C. Dessa forma, é possível 
considerar que o comportamento térmico dos conversores de 
potência se dará conforme especificado em datasheet. 

 

 
Figura. 6. Relação entre a energia processada por um GFV pela temperatura 
ambiente em SMS e BRB. 

O conhecimento do perfil da temperatura ambiente é crucial 
para o projeto de conversores de potência, uma vez que o 
comportamento térmico dos mesmos é dependente da 
temperatura exterior. Valores elevados de temperatura em 
regime permanente ou de variações cíclicas são a principal 
causa de estresse em componentes eletrônicos [18], 
aumentando a taxa de falha dos mesmos. Para aumentar a 
confiabilidade de conversores de potência FV, o projetista 
deve garantir que a seleção e o projeto de cada componente 
são adequados para suportar o a dinâmica de temperatura do 
perfil de missão em questão. 

B. Processamento da energia FV 

O sistema FV descrito na Seção 2.D foi analisado para uma 
operação no ATM para os tipos de montagem fixa ou móvel. 
A corrente no PMP foi agrupada em faixas de 500 mA, 
assumindo um rastreio de máxima potência ideal, e a relação 
com o processamento de energia anual de cada faixa é 
mostrada na Fig. 7. 

Devido ao seu clima mais variável, o perfil de energia FV 
em São Martinho da Serra se distribui ao longo do espectro de 
corrente no PMP com menos diferenças. O que é condizente 
com a Fig. 7, onde as regiões I×V relevantes para o 
processamento anual de energia não estão concentradas. Como 
esperado, o uso de rastreadores mecânicos faz com que 
correntes mais elevadas sejam mais frequentes e produzam 
mais energia do que valores baixos. 

Com maior insolação anual e menor amplitude, a Fig. 6.b 
indica que a faixa relevante de corrente no PMP é mais 
estreita em Brasília. Ainda, o uso de rastreadores mecânicos 
altera significativamente o perfil energético, sendo necessário 
conversores mais robustos e eficientes para processar potência 
em condição de carga alta.  

 

 
Figura. 7. Potência gerada responsável por cada faixa de corrente no ponto de 
máxima potência, e a frequência de operação, para diferentes tipos de 
montagem de GFVs, em a) SMS e b) BRB. 
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Como indica a Fig. 7, centrais fotovoltaicas que utilizam de 
montagem móvel devem ser projetadas com atenção, uma vez 
que a utilização de dados de irradiação solar em medidas 
horizontais e/ou em média-horária pode levar à uma 
subestimação dos níveis de operação. Rastreadores mecânicos 
alteram tanto os níveis médios e máximos de energia e 
corrente assim como as regiões I×V mais relevantes ao longo 
do ano. 

C. Regiões de interesse para projeto 

Para realizar projetos otimizados de conversores FV, é vital 
conhecer a relação entre as condições de operação mais 
frequentes e as mais relevantes para o processamento de 
energia. Uma vez que o conhecimento prévio de um perfil de 
missão detalhado fornece ao projetista as informações 
necessárias para priorizar a eficiência nessas condições mais 
relevantes. 

As regiões relevantes de tensão e corrente no ponto de 
máxima potência, assim como da temperatura ambiente, são 
apresentadas nas Tabelas III e IV para SMS e BRB, 
respectivamente.  

TABELA III 
REGIÕES DE INTERESSE PARA SMS-FIXO 

 

 Regiões de interesse 

Máximo 
50% da 

energia total 
90% da 

energia total 
Tensão no PMP 8,7 A 2,8 – 5,0 A 1,4 – 6,5 A 

Corrente no PMP 31,6 V 28,3 – 30,4 A 26,6 – 31,4 V 
Temperatura ambiente 34,5 °C 21,0 – 28,7°C 14,8 – 31,1 °C 

 
TABELA IV 

REGIÕES DE INTERESSE PARA BRB-1X 

 
 Regiões de interesse 

Máximo 
50% da 

energia total 
90% da 

energia total 
Tensão no PMP 7,97 A 4,3 – 6,2 A 2,6 – 7,9 A 

Corrente no PMP 30,94 V 26,5 – 28 V 25,6 – 29,3 V 
Temperatura ambiente 31,3 °C 23,9 – 27,3 °C 20,4 – 30,6 °C 

 
Conforme apresentado na Fig. 5, a menor variabilidade 

climática em Brasília resultou que a contribuição energética 
foi concentrada em faixas menores de corrente e tensão. Em 
BRB-1x, é favorável ao projeto de um conversor de potência 
maximizar a eficiência em regiões estreitas de operação, como 
em [40]. 

Apesar de os níveis críticos em SMS-fixo serem maiores, o 
conversor nesse perfil opera em níveis baixos e intermediários 
de I×V em maior frequência. Isso torna mais difícil a 
otimização de projeto para esse perfil, uma vez que é 
necessário atender faixas maiores de condição de carga. 

V. CONCLUSÕES 

Este trabalho propôs uma metodologia para caracterizar com 
precisão o PM FV, de modo a obter o conjunto dos níveis de 
energia mínimos, médios e críticos de operação do sistema. 
Além disso, a discussão contribuiu com a elaboração de um 
modelo capaz de definir as curvas de operação de sistemas 
FVs em cenários realistas. Com isso, foi possível obter as 
regiões de interesse de corrente, tensão e temperatura em que 
o conversor de potência irá operar. 

Foi analisada a influência do tipo de montagem do sistema 
FV e das condições climáticas no processamento anual de 
energia para duas cidades brasileiras. Para o local subtropical 
estudado, a geração de potência fotovoltaica ocorreu em uma 
faixa mais extensa de temperatura ambiente, e os pontos I×V 
mais frequentes não foram, necessariamente, os responsáveis 
pela maioria da energia produzida. No perfil tropical de 
altitude analisado, o uso de rastreadores mecânicos, além de 
aumentar a geração anual, concentra em regiões menores de 
corrente e tensão o processamento de energia. 

Portanto, este trabalho serve como uma ferramenta para a 
obtenção do conjunto de informações úteis para o projeto de 
conversores fotovoltaicos de alta performance e com alta 
confiabilidade. Uma caracterização precisa do perfil da missão 
de uma planta FV permite prever as condições críticas e 
relevantes de operação, fornecendo dados que favorecem a 
melhoria de eficiência e vida útil de conversores de potência. 
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