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Abstract—— A imensa quantidade de energia luminosa fornecida 

pelo sol pode ser usada para gerar eletricidade por meio de células 

fotovoltaicas, porém problemas como o não fornecimento da potência 

máxima de um painel fotovoltaico compromete a geração de energia. 

A potência máxima depende das condições ambientais de 

temperatura e radiação e da tensão dos terminais do painel 

fotovoltaico. É necessário equipar no ponto de operação 

correspondente a maximização da potência, um sistema eletrônico 

conhecido como seguidor de máxima potência. O seguidor de 

Máxima potência é também conhecido como MPPT do inglês 

Maximum Power Point Tracking, cuja responsabilidade, é permitir o 

ponto de maior energia elétrica do painel fotovoltaico para variações 

instantâneas de irradiação e temperatura, deste modo, alterando o 

funcionamento do conversor ligado ao painel fotovoltaico, fazendo 

com que o painel no estado de funcionamento forneça a máxima 

potência. Alguns algoritmos de MPPT são utilizados para permitir a 

otimização da energia solar. Em função da eficiência no alcance de 

potência máxima conforme ratificado o algoritmo do MPPT Perturba 

e Observa (P&O) apresenta -se como vantajoso. O valor que saiu do 

algoritmo do MPPT, atua no gate do conversor boost. Por meio do 

software MatLab/Simulink®, foi realizado a modelação e simulação 

do painel fotovoltaico. A corrente de saída e a potência do painel 

fotovoltaico dependem da Irradiação. O algoritmo perturba e observa 

mostrou eficiente, uma vez que os resultados obtidos comparados aos 

valores de potência de saída do painel fotovoltaico apresentaram 

erros relativos menores que 10%. 
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I.  INTRODUÇÃO 

 

   Em razão da crescente preocupação com as consequências 

do uso de combustíveis fósseis e a preservação do meio 

ambiente, a geração de energia de modo alternativo e 

sustentável apresenta-se como uma das principais demandas 

de nossa sociedade atual Estudos referentes a energia limpa, 

vem como instrumento para a diminuição dos gases do efeito 

estufa, bem como disseminar o acesso à energia elétrica [1]. 

    Em decorrência que o planeta Terra anualmente recebe 

cerca de 1.5x1018 kWh, o que equivale a 1000 vezes o 

consumo mundial neste período, a energia solar ou 

fotovoltaica é bastante popular, pois além de ser responsável 

pela manutenção da vida na Terra constitui-se como fonte 

inesgotável de fonte elétrica [2]. 

   Para aproveitar a luz solar, que liberada de forma gigantesca 

pelo Sol e que chega a Terra de modo difuso na Terra, pode-se 

usar diversas formas que vão do modo direto ao convertido. 

No que concerne a conversão, as células fotovoltaicas que são 
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responsáveis pela transformação de energia luminosa em 

energia elétrica. Uma união de células fotovoltaicas compõe 

um módulo que por sua vez quando organizados em conjunto 

formam um painel fotovoltaico. Um painel fotovoltaico por si 

só, possui eficiência pequena, resultando em um não 

fornecimento de potência máxima [1]. 

 Como a potência máxima depende das condições 

ambientais de temperatura e radiação e da tensão dos 

terminais do painel fotovoltaico, faz se necessário equipar no 

ponto de operação correspondente a maximização da 

potência, um sistema eletrônico conhecido como seguidor de 

máxima potência .O seguidor de Máxima potência é também 

conhecido como MPPT do inglês Maximum Power Point 

Tracking, cuja responsabilidade, é permitir o ponto de maior 

energia elétrica do painel fotovoltaico para variações 

instantâneas de irradiação e temperatura, deste modo, 

alterando o funcionamento do conversor ligado ao painel 

fotovoltaico, fazendo com que o painel no estado de 

funcionamento forneça a máxima potência [3]. 

Alguns algoritmos de MPPT são utilizados para 

permitir a otimização da energia solar, determinando o ponto 

de operação de maior geração de energia elétrica sem 

dependência de fatores ligados a irradiação e temperatura. Os 

mais populares são os: Razão Cíclica fixa, Tensão Constante, 

Perturba e Observa (P&O), Condutância Incremental, Método 

Beta, Oscilação do Sistema, Correlação de Ripple [4]. 

 Em função da eficiência no alcance de potência 

máxima conforme ratificado por [5] o algoritmo do MPPT 

Perturba e Observa (P&O) apresenta -se como vantajoso. 

 Assim, o objetivo deste artigo, é implementar, através 

do software Matlab/Simulink®, um painel fotovoltaico com o 

algoritmo de MPPT Perturba e Observa (P&O) e analisar a 

eficiência deste, por meio dos resultados obtidos. 

II. MODELAGEM DE UM PAINEL FOTOVOLTAICO 

 

Um modelo tradicional de célula fotovoltaica, é 

suficiente para boa parte das aplicações conforme foi usado no 

trabalho de [6]. 

Na Fig.1, tem-se o circuito equivalente de um modelo 

tradicional de uma célula fotovoltaica, que é representado por 

uma fonte de corrente em paralelo, com um diodo, e duas 

resistências (uma em série e outra em paralelo). 

De acordo com [6] a corrente que sai do painel 

fotovoltaico da Fig.1 pode ser expressa como: 
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As variáveis matemáticas aqui adotadas, de acordo 

com [6] são as seguintes: 

 

I: corrente de saída do painel fotovolatico; 

Iph: foto corrente  

Io:Corrente de saturação reversa do diodo; 

 n Fator de identidade do diodo 

V: Tensão de saída da célula; 

q: Carga do elétron  

K: Constante de Boltzman ; 

Rs: Resistência em série, que simboliza as perdas por 

contato e condução; 

Rp: Resistência em paralelo, que representa as perdas 

em virtude da corrente de fuga. 

Por meio do software MatLab/Simulink, foi realizado 

a modelação e simulação do painel fotovoltaico levando em 

consideração a equação (1) baseado no trabalho de [7]. 

 

 

Fig.1.Circuito equivalente de um modelo tradicional de célula fotovoltaica. 
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As características do painel fotovoltaico foram 

retiradas do modelo SPR 305 WHT-D da fabricante SUN 

POWER, que são apresentadas na tabela I, que foram medidas 

nas condições de 1000W/m² de Irradiação e temperatura 25ºC. 

 

TABELA I: CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO 

PAINEL FOTOVOLTAICO 

Parâmetros  Símbolo  Valor  

Potência Máxima PMP 305W 

Tensão Nominal  VMP 54.7V 

Corrente Nominal  IMP 5.58A 

Tensão de circuito 

aberto   

VOC 64.2V 

Corrente de curto 

circuito   

ISC 5.96A 

Número de células 

em série 

NS 1 

Número de células 

em paralelo 

NP 1 

 

Para simular o painel fotovoltaico, foram utilizadas as 

ferramentas do MatLab/Simulink O comportamento das 

curvas I-V e P-V com características de 1000 W/m², 

800W/m², e 600W/m² de Irradiação e temperatura constante 

de 25°C são apresentadas na Fig.2 e Fig.3 respectivamente. Os 

resultados mostraram que a corrente de saída e a potência 

dependem da Irradiação como [2] afirma.  

 

Fig.2.Curva I-V para diferentes irradiações solares. 

 

Fig.3.Curva P-V para diferentes irradiações solares. 

 

As curvas características I-V e P-V para temperaturas 

25 °C,50°C e 75°C com irradiação solar constante de 1000 

W/m² são apresentadas na Fig.4 e Fig.5. A tensão e potência 

de saída do painel fotovoltaico são diminuídos conforme o 

crescimento da temperatura conforme [2] relata.  

 

 

Fig.4.Curva I-V para diferentes temperaturas 

 

 

Fig.5.Curva P-V para diferentes temperaturas 
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III. SISTEMA FOTOVOLTAICO ACOPLADO    AO 

ALGORITMO MPPT 

 

O sistema fotovoltaico aqui estudado é composto por 

um painel fotovoltaico que varia com base na irradiação e 

temperatura solar que são as entradas destes, um conversor, 

uma carga e o seguidor de máxima potência. A visão geral do 

sistema é apresentada na Fig.6.  

 

 

Fig.6. Visão Geral do Sistema 

 

   O seguidor de máxima potência é acoplado ao sistema para 

que o painel fotovoltaico opere de modo a fornecer a máxima 

potência. Deste modo, a função do seguidor de máxima 

potência (MPPT) é assegurar que independente da mudança de 

temperatura e irradiação, o sistema forneça potência máxima 

no ponto específico. 

   Neste trabalho, usou-se o algoritmo MPPT Perturba e 

Observa, avaliando sua eficiência no que se refere a permitir a 

entrega da máxima potência. O fluxograma básico deste 

algoritmo é apresentado na Fig.7 e foi encontrado no trabalho 

de [8]. A execução do fluxograma, começa pela entrada de 

tensão e corrente e o uso de ambas para o cálculo da potência. 

No passo seguinte, compara-se a potência do passo atual com 

a anterior. Posteriormente é observado se a tensão do 

momento da execução é maior que a antiga, e após isso, faz 

acréscimos ou decréscimos da taxa de trabalho de acordo com 

os próximos passos do fluxograma. 

Segundo [8], o algoritmo Perturba e Observa, pode 

ser resumido como um processo que ao observar que certa 

perturbação provoca o acréscimo na disposição solar, o 

próximo passo é perturbar no mesmo sentido. Caso haja 

decaimento da potência, o sentido de operação do algoritmo 

Perturba e Observa é mudado para o oposto. 

 

 

 
Fig.7. Fluxograma do Algoritmo Perturba e Observa  

 

   Para a implementação do algorimto Perturba e Observa do 

MPPT, foi usada com programação no software 

Matlab/Simulink® em um bloco de função conforme indicou 

[8].O bloco de função permite a interação de valores de 

entrada e de saída em um sistema. Dentro do bloco de função , 

foi programado o valor inicial da taxa de trabalho (D) com o 

valor de  0.5, tendo limites máximo e mínimo de 0.58 e 0.38 e 

incremento/decremento (ΔD) de 0.0003. 

   Foi optado por um conversor boost CC-CC que é mostrado 

na Fig 8. A razão da escolha do boost foi dada em razão que 

provoca percas menores [9]. 
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   A frequência de chaveamento do conversor boost foi 

escolhida como 25kHz de modo a ultrapassar as frequências 

de áudio [10]. 

 
Fig.8. Conversor boost  CC-CC. 

 

    Segundo [9], quando o conversor boost, atua no modo 

contínuo, apresenta a relação entre entrada (Vi) do painel 

fotovoltaico e saída (Vs) com ajuste do valor da taxa de 

trabalho D, conforme a equação (2): 

 
1

i
s

V
V
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O indutor (L) do conversor boost é dado pela equação (3) em 

função da corrente pico a pico, cujo valor foi escolhido como 

Δil de 0.762 A. 
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   Já o capacitor para o conversor boost é encontrado usando a 

equação (4) e  o valor da ondulação escolhida como 0.2% na 

saída. 

 ( )/ sV
C

R fV

D


  



 

   Os valores dos componentes que foram usados na simulação 

se encontram na tabela II. 

 

 

 

 

 

 

TABELA II:  PARÂMETROS DO CONVERSOR 

BOOST 

Parâmetros  Símbolo  Valor  

Tensão de entrada Vi 54.7V 

Taxa de trabalho  D 0.5 

Tensão de saída Vs 109.4V 

Indutor  L 2.91mH 

Capacitor    C 1mF 

Frequência do 

mosfet  

F 25kHz 

Resistência (carga)  R 10Ω 

  

VI. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A modelagem do painel fotovoltaico com o controle 

MPPT está representada na Fig.9. 

 

 

 
Fig.9. Simulação do módulo do painel fotovoltaico acoplado com o circuito 

boost, usando o algoritmo MPPT Perturba e Observa. 

 

Para medir a eficiência do MPPT fixou se a 

temperatura em 25 °C e variou as temperaturas em 600 W/m², 

800 W/m² e 1000 W/m² durante um período de tempo de 2.5 

segundos, como apresentado na Fig.10 e Fig.11. 
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Fig.10. Temperatura constante de 25ºC e irradiação variável. 

 

 

Fig.11. Variação da Irradiação 

   Os resultados para as irradiações aqui citadas são 

encontrados na Fig.12 e Fig.13. Pode ser observado que o 

aumento da potência é proporcional a variação da radiação, 

conforme é apresentado na Fig.12. A taxa de trabalho (D) que 

pode ser observada na Fig.13, teve valor inicial de 0.5 (valor 

especificado na programação), posteriormente indo para o 

valor de 0.38 (limite mínimo estabelecido) chegando a 

estabilizar de em torno de 0.55. 

 

Fig.12. Variação da potência em função da Irradiação. 

 

Fig.13. Taxa de trabalho. 

 

 

   Para medir a eficiência do algoritmo Perturba e Observa foi 

feita uma Tabela III, que compara os valores das potências 

máximas de saída das irradiações supracitadas no trabalho, 

com as obtidas pelo algoritmo Perturba e Observa (P&O). 
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TABELA III:  Comparação da potência de saída do painel 

Fotovoltaico e os valores obtidos por meio do Algoritmo 

MPPT Perturba e Observa. 

Análise do período de tempo de 2.5 segundos 

Temperatura Constante de 25 ºC 

Irradiação 

(W/m²) 

Potência 

Máxima de 

Saída 

(W) 

Potência 

Máxima 

usando 

P&O 

(W) 

% Erro 

Relativo  

 

1000 305.00 303.40 0.58 

800 242.90 221.40 8.85 

600 140.81 126.90 9.88 

 

 

V.CONCLUSÕES 

 

   Foi modelado um painel fotovoltaico com implementação do 

algoritmo perturba e observa por meio de simulação 

computacional usando MatLab/Simulink®. O valor que saiu 

do algoritmo do MPPT, atuou no gate do conversor boost. A 

saída do painel fotovoltaico apresenta características não 

lineares por conta das entradas que são irradiação e 

temperatura. O crescimento da irradiação provoca aumento da 

potência, enquanto a diminuição da temperatura advém maior 

potência adquirida. Na simulação, foi fixado a temperatura de 

25 ºC, e variou os níveis de Irradiação em 600 W/m², 800 

W/m² e 1000 W/m² durante um período de 2.5 segundos. O 

algoritmo perturba e observa se mostrou eficiente, uma vez 

que os resultados obtidos comparados aos valores de potência 

de saída do painel fotovoltaico SPR 305 WHT-D da fabricante 

SUN POWER apresentaram erros relativos menores que 10%. 
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