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Introdução: Fontes renováveis de energia estão se tornando uma alternativa promissora
para a geração de energia limpa e sustentável, em que os sistemas fotovoltaicos estão
ganhando destaque, principalmente, devido ao aumento da eficiência dos módulos e
aprimoramento das tecnologias. Em países desenvolvidos, o uso da energia
fotovoltaica tem-se expandido acentuadamente, com expectativas de que isso ocorra
em praticamente todo mundo. No Brasil, a irradiação solar é abundante em
praticamente todo território nacional durante o ano todo, tornando-se uma ótima opção
para a geração de energia elétrica, principalmente em épocas de crises.Um dos desafios
é otimização das variáveis de operação do painel. Objetivo: Abordar a técnica de
rastreamento do ponto de máxima potência MPPT, “Perturbação e Observação”
(P&O). Desenvolver rotina e apresentar a modelagem de um painel fotovoltaico
através de simulações no software MATLAB/Simulink®, utilizando as informações
disponíveis em um catálogo de fabricante.  Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida
tendo-se como base inúmeras referências bibliográficas sobre a temática eficiência
energética. Através desse estudo foi possível apresentar a Técnica Perturba e Observa
(P&O) através do Método de Rastreamento do Ponto de Máxima Potência MPPT
(Maximum Power Point Tracking) e aplicá-la às topologias Conversor Buck,
Conversor Boost e Conversor Buck-Boost; além de apresentar as características de
carga, quando um painel fotovoltaico é acoplado a cada uma das três topologias. 
Resultados: A escolha correta do conversor utilizado para determinado tipo de carga,
influencia diretamente na eficiência do método. O controlador MPPT melhora a
eficiência global do sistema e minimiza as perdas de energia em consequência da
variação de temperatura e da irradiação solar. Foi observado que o Conversor Buck
respondeu às variações de irradiação, porém, devido à sua dinâmica, isto não ocorreu
com as variações de temperatura. O Conversor Boost devido à sua dinâmica,
respondeu mais rápido às variações de irradiação e temperatura. O Conversor
Buck-boost respondeu às variações de irradiação e temperatura, pois, apresenta
características de ambos os conversores, Buck e Boost. Nas simulações, o método
Perturbação e Observação (P&O) mostrou-se eficiente na determinação da potência
disponível do módulo fotovoltaico. Porém, ao analisar os gráficos gerados, percebe-se
que o sistema apresenta certa demora no tempo de resposta e conforme as referências
bibliográficas consultadas, o fato de o sistema estar em constante perturbação
(característica do algoritmo), alguma parcela da energia disponível é perdida. Isso
também foi comprovado nas simulações, pois o melhor rendimento encontrado foi
menor que 90%. Alguns autores afirmam que com determinados métodos, é possível
se obter mais de 97% da potência disponível do painel fotovoltaico quando
devidamente otimizado. Conclusão: As perdas de energia devidas às variações
climáticas são minimizadas pelo controlador MPPT. A técnica P&O possui algumas
desvantagens como as oscilações no estado estacionário, devido às perturbações
constantes, rastreamento de dinâmica lenta e baixa capacidade para operar
adequadamente diante mudanças rápidas da radiação solar, e principalmente da
temperatura.
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