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Resumo 
Para além dos evidentes benefícios de natureza ambiental, a utilização das energias renováveis é suscetível de 

beneficiar a economia, gerando novas empresas, novas atividades económicas e, em última análise, criando 

emprego, considerando que muitas iniciativas de energia renovável são em grande escala. As energias renováveis 

aplicadas também são adequadas para as áreas rurais onde não existe rede elétrica. Neste contexto surgiu a 

realização deste trabalho, que tem como principal objetivo desenvolver uma proposta da criação de uma bomba 

de água móvel, em cisternas de água, que satisfaça as necessidades da população e seja o mais económica 

possível, na região do Nordeste do Brasil.  

A bomba de água está acoplada com uma bateria, incluindo a proposta um posto de carregamento alimentado 

pelo painel solar. 

O trabalho desenvolve uma proposta de criação de uma bomba de água móvel, em cisternas já existentes para 

a população do nordeste do Brasil, recorrendo a energias renováveis e não poluentes que alimentam um sistema 

de carregamento de baterias. Foram analisados estudos do mercado europeu e asiático, tendo este último sido 

particularmente importante na definição de critérios de comparação utilizados sobretudo em questões de 

preços. Completou- se este estudo com a adaptação do modelo para países europeus. 
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Abstract  
In addition to the obvious environmental benefits, the use of renewable energy is likely to benefit the economy 

by generating new businesses, new economic activities and, ultimately, creating jobs, considering that many 

renewable energy initiatives are on a large scale. Applied renewable energy is also suitable for rural areas where 

there is no power grid. In this context, this work was carried out with the main objective of developing a proposal 

for the creation of a mobile water pump, in water cisterns, that meets the needs of the population and is as 

economical as possible, in the Northeast region of Brazil. 

The water pump is fitted with a battery, including a charging station powered by the solar panel. 

This work develops a proposal to create a mobile water pump, in existing cisterns for the population of the 

northeast of Brazil, using renewable and non-polluting energies that supply a battery charging system. 

European and Asian market studies were analysed, the latter being particularly important in the definition of 

comparison criteria used mainly in price matters. This study was complemented by the adaptation of the model 

for European countries. 
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1.1 Introdução 
O presente trabalho integra-se no âmbito do Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do 

Instituto Superior Técnico de Lisboa, com o objetivo de obtenção do grau de Mestre, que decorreu, sob a 

orientação dos docentes, Professor Doutor Carlos Alberto Ferreira Fernandes, Professor Doutor João Paulo Neto 

Torres e Professor Doutor Stanimir Stoyanov Valtchev. Esta investigação decorre de um somatório de interesses 

e preocupações sentidas, a nível pessoal e profissional, relacionadas com a intervenção que foi desenvolvida 

enquanto elemento duma equipa de voluntariado, que se deslocou a uma zona do Nordeste do Brasil, no ano de 

2017. Neste local, para além de exercer funções como formador de algumas temáticas que nada têm a ver com 

a minha área de formação, constatei a existência de um problema relacionado com a falta de água e com todas 

as condicionantes que dai advêm. 

 Assim, pretende-se realizar ao longo deste trabalho uma proposta de criação de uma bomba de água solar em 

cisternas de água para zonas rurais nos estados da região nordeste do Brasil. A sua realização, para além de 

permitir um aprofundamento de conhecimentos específicos desta temática, constitui-se como uma 

oportunidade de reflexão sobre a importância do acesso à água, como um fator relevante de desenvolvimento, 

e, por conseguinte, como a privação do seu acesso representa uma das principais causas da pobreza que 

prevalece no estado do Ceará, assim como muitos outros locais do nordeste do Brasil. 

A energia é um elemento fundamental para a sociedade e um componente crítico na economia global moderna. 

Desde a Revolução Industrial que a Humanidade depende da energia elétrica para sobreviver e se desenvolver. 

A produção energética teve inicialmente como única fonte os combustíveis fósseis, nomeadamente, o petróleo 

e o carvão. Com o passar dos anos, para além da preocupação com a escassez a prazo destas fontes, foram 

levantadas questões ambientais, tendo sido iniciadas várias investigações de modo a reduzir o impacto da 

poluição associada à produção de energia elétrica, utilizando-se fontes de energia renovável, como a energia 

solar, a eólica e a hídrica. 

Hoje cerca de 87 % da energia global é fornecida através de três fontes primárias que incluem o petróleo, o 

carvão e o gás natural [1]. As fontes primárias têm uma vida útil limitada e estão apenas disponíveis em 

determinadas regiões do globo. De acordo com estudos estatísticos recentes, as reservas mundiais de petróleo, 

carvão, e gás só têm uma vida útil de 112 anos, 63,6 anos e 54,2 anos respetivamente [2], [3]. Ao contrário das 

centrais elétricas alimentadas por combustíveis fósseis, as tecnologias que utilizam energias renováveis são 

consideradas mais sustentáveis e amigas do ambiente [4]. Algumas destas fontes, especialmente eólica e solar 

fotovoltaica, estão a ter um crescimento rápido e são cada vez mais competitivas quando comparadas com as 

tecnologias convencionais de produção de energia elétrica [5]. Até 2040 é previsto um aumento do consumo 

global de energia em mais de 56 % [6]. 

A aposta nas energias renováveis é um modo de diminuir a sua dependência energética exterior, de criar postos 

de trabalho e de gerar movimento financeiro pelo facto de esta atividade permanecer no país. 
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1.2 Motivação 
Quando se vive num país com as necessidades básicas supridas, por vezes não nos apercebemos dos problemas 

existentes em países onde a pobreza é um cenário constante na vida das populações. A preocupação com a 

problemática hídrica vem sendo pauta de discussões em vários órgãos nacionais e internacionais, além de atrair 

diversos estudiosos para as suas vertentes económicas e sociais. Várias publicações da ONU (Organização das 

Nações Unidas) e do Banco Mundial analisam o tema e fazem projeções preocupantes para o futuro desse 

recurso tão importante para a manutenção da vida no planeta. 

 A verdade é que a escassez de água é real, e estudos apontam para cerca de 1,4 mil milhões de pessoas, a viver 

em regiões que irão experienciar uma escassez de água severa, no primeiro quarto do seculo XXI [7].  

Com a motivação de compreender mais sobre este assunto, no início de 2017 juntei-me a uma ONGD com 

carisma de voluntariado nacional e internacional com o nome GASTagus, sediada no Instituto Superior Técnico, 

pólo do Taguspark. 

Esta organização trabalha com equipas de jovens voluntários os quais são enviados para comunidades 

necessitadas em países, como Brasil, Angola, São Tomé, Cabo Verde e Moçambique. 

Nesse mesmo ano fui destacado para uma missão internacional para o estado do Ceará, para uma pequena 

comunidade situada a uns quilómetros de Sobral, com o nome de Pé de Serra do Cedro (Figura 1 e 2). 

 

Figura 1 - Foto de satélite com a localização de Pé de serra do Cedro (retirada do Google Maps). 

Pé de serra do Cedro é uma comunidade pequena com cerca de 15 a 20 casas com um total de pouco mais de 

60 pessoas. A grande maioria da comunidade é composta por crianças e idosos, devido à migração de grande 

parte dos jovens em busca de melhores condições de vida. 
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Figura 2 - Foto de satélite de Pé de serra do Cedro (retirada do Google Maps). 

 

Durante o período que lá permaneci fiquei alojado dentro da comunidade, numa casa que foi cedida para a 

minha equipa, a qual tinha as condições idênticas às outras que existiam na comunidade, podendo assim 

presenciar e viver as mesmas necessidades dessa população.  

Foi uma experiência única e marcante. Apesar de a comunidade passar por sérias necessidades financeiras, 

acolheu sempre da melhor maneira a equipa na qual estava integrado, por vezes até acima das suas 

possibilidades, tirando de si mesmo para dar aqueles que vieram do outro lado do mundo para os ajudar. 

Constatei que, aliada às questões da pobreza desta população, a falta de água era uma constante.  

Possuir água em quantidade e qualidade é um diferencial decisivo para o desenvolvimento de uma nação. As 

bases que fomentam o crescimento da qualidade de vida da população estão intimamente ligadas à água potável. 

O suprimento sustentável de água contempla um vasto leque de dimensões interligadas ao desenvolvimento, 

desde a redução da pobreza extrema até à igualdade de género, passando pela saúde, pela educação e pelo 

ambiente. 
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1.3 Definição do Problema 
Um dos maiores problemas que presenciei foi precisamente a falta de água. Durante uma semana, era frequente 

não haver água por 3 a 4 dias seguidos. Para solucionar este problema, o estado iniciou um programa com o 

nome Programa 1 Milhão de Cisternas (P1MC) em 1999, o qual só entrou em vigor em 2003 [8]. Como o próprio 

nome indica, o programa tem como objetivo a instalação de 1 milhão de cisternas de água no nordeste do Brasil 

para diminuir o impacto da seca na vida das famílias que vivem em meios rurais [9]. 

Segundo dados do P1MC, até julho de 2017, 604.288 cisternas para abastecimento foram construídas, 

perfazendo uma média de 2,5 milhões de pessoas com acesso à água para consumo doméstico [9]. 

Na comunidade onde estive, existiam várias cisternas espalhadas pela vila inteira, sendo comum estarem 

localizadas ao redor de casas. Contudo, existiam algumas mais isoladas das habitações, perto de campos ou entre 

casas mais isoladas. 

 

Figura 3 - Foto de satélite com a localização das cisternas de água (retirada do Google Maps). 

 

Na Figura 3 apenas é possível ver parte das cisternas existentes; outras estão cobertas por vegetação o que 

impossibilita a visualização por satélite. 

As cisternas são cilíndricas, construídas em cimento e têm aproximadamente um metro de altura e cerca de 3 

metros de profundidade (Figura 4). Têm como objetivo armazenar água proveniente das chuvas, recolhida por 

calhas provenientes dos telhados das casas. 
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Figura 4 - Foto de uma cisterna de água do P1MC (retirado de [8]). 

O método de recolha de água praticado pela comunidade não era fácil. Consistia num balde preso por uma corda, 

e como a profundidade das cisternas é cerca de 3 metros, um balde cheio torna-se uma dificuldade para a maioria 

das pessoas, visto que grande parte são idosos ou crianças. 

Eu, assim como toda a minha equipa, tivemos que recorrer a esse método para obter água por várias vezes e 

podemos testemunhar que não era tarefa fácil.  

Está experiência marcante da minha vida foi efetivamente decisiva na escolha do tema da dissertação. 
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1.4 Objetivos  
Objetivo geral: 

• Desenvolver uma proposta da criação de uma bomba de água móvel, em cisternas de água, que satisfaça 

as necessidades da população e seja a mais económica possível na região do Nordeste do Brasil. 

Objetivos específicos: 

• Revisão do estado de arte acerca da temática em causa. 

• Analisar estruturas de mercados na Europa e na Ásia e a aplicação de modelos de negócios. 

• Simulação e análise do modelo proposto 

• Adaptação do modelo para países europeus 

 

 

 

1.5 Organização do trabalho 
A presente dissertação é composta por 6 capítulos. Estes são desenvolvidos ao longo do trabalho para que os 

objetivos supracitados sejam alcançados. 

O capítulo 1 descreve uma contextualização sobre os temas abordados. Além disto, descreve também as 

motivações que levaram á definição do problema, os objetivos e a estrutura do trabalho desenvolvido. 

No capítulo 2 é realizada uma revisão do estado da arte no do tema em análise. 

No capítulo 3 uma análise comparativa entre estes dois mercados, europeu e asiático é realizada e apresentada 

neste capítulo, com a apresentação dos modelos de negócios.  

O capítulo 4 discorre propriamente sobre o estudo do modelo proposto, solução e análise dos resultados. 

No capítulo 5 é realizada a simulação do modelo proposto e a simulação do comportamento de baterias. 

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões gerais e perspetivas de trabalhos futuros. Tais conclusões são 

baseadas nos contributos apresentados, resultados obtidos e nas análises realizadas.  
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Capítulo 2   Estado de arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo 

2 
Estado de arte 
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2.1 Célula solar  
A célula solar é um dispositivo eletrónico que converte luz em eletricidade através do efeito fotovoltaico. O efeito 

fotovoltaico consiste na geração de corrente continua (DC) a partir de semicondutores quando estes são 

iluminados por fotões de λ adequado. Enquanto a luz incidir sobre a célula solar esta produz energia elétrica [10]. 

2.1.1 Estrutura da célula solar 
As células fotovoltaicas não utilizam a estrutura normal do silício dos díodos. Em vez disso, utilizam uma fina 

camada de oxido transparente. Estes óxidos para além de serem transparentes possuem grande condutividade 

elétrica. Pode ser ainda utilizada uma camada antirreflexo para cobrir a célula. A estrutura de uma célula 

fotovoltaica pode ser observada na Figura 5. As células podem ser de silício monocristalino, silício policristalino 

ou silício amorfo (Figura 6). 

 

 

Figura 5 - Estrutura de uma célula fotovoltaica (retirado de [11]). 

 

As células de silício monocristalino são obtidas através de barras cilíndricas de silício monocristalino. Estas são 

posteriormente cortadas em pequenos retângulos com dimensões entre os 0.4 e 0.5 mm2 de espessura. A sua 

eficiência na conversão de luz solar em eletricidade pode ser superior a 12%. 

As células de silício policristalino são produzidas a partir de blocos de silício provenientes da fusão de silício puro 

em moldes especiais. O silício arrefece lentamente formando-se uma estrutura policristalina em vez de um único 

cristal. A sua eficiência é ligeiramente inferior comparando com as células de silício monocristalino.  

Por fim, as células de silício amorfo são feitas por deposição de camadas finas de silício sobre uma superfície de 

vidro ou metal. Porém a sua eficiência é baixa, situando-se entre os 5 a 7% [11]. 
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Figura 6 - Estrutura de uma célula de silício monocristalina (a), silício policristalina (b) e silício amorfo (c) (retirado de [11]). 

2.1.2 História da célula solar 
Em 1839 foi observado pela primeira vez o efeito fotovoltaico por Edmund Becquerel, que, ao expor dois 

elétrodos de prata à luz, produziu corrente elétrica. Em 1877 W.G. Adams e R.E. Day demostraram que a 

eletricidade podia ser produzida sem partes moveis através de uma junção de selénio e platina. 

Porém a primeira célula solar (ou fotovoltaica) foi criada em 1883 quando, intencionalmente, Fritts derreteu 

selénio numa folha fina num substrato de metal pressionando uma pelicula de ouro como contacto superior. 

Inclusive Fritts referiu “A  corrente, se não for desejada imediatamente, pode ser armazenado onde foi 

produzida, em baterias,..”[10]. Contudo a tecnologia PV moderna teve início em 1954 quando, acidentalmente, 

foi descoberto que os díodos de junção pn produziam uma tensão quando as luzes da sala estavam ligadas. No 

mesmo ano foi publicado o primeiro artigo sobre efeito fotovoltaico.  

 

Figura 7 - Extrato da patente da primeira célula solar em 1954 (retirado de [12]) 

A eficiência das células solares nessa altura era de 6%; só em 1980 superaram a marca dos 10% de eficiência [11]. 

Ainda assim, o primeiro satélite equipado com células solares foi lançado em março de 1958 com o nome de 

Vanguard I (Figura 8). Este estava equipado com um painel solar com cerca de 100cm2, o qual produzia 0.1W. 

Suficiente para alimentar um transmissor de 5mW. O Vanguard esteve operacional durante 8 anos, e ainda em 

1958, foram lançados mais 3 satélites que continham células solares. 



13 
 

 

Figura 8 - Esquema do Satélite Vanguard I (retirado de [13]) 

Os preços das células solares eram extremamente altos, a primeira célula solar custava cerca de 25 dólares e 

apenas produzia 14mW, ou seja 1785 dólares por Watt [12].  Tudo mudou em 1973 com a crise do petróleo, que 

levou a necessidade de desenvolver tecnologias de energia não fosseis. Devido a um investimento em larga 

escala, foram abordados vários modos e formas de reduzir os custos e aumentar a eficiência das células. 

No início dos anos 2000 havia três tecnologias distintas na fabricação de células solares: tecnologia de silício, 

camadas finas e concentrados. Porem no ano 2002, o foco caiu sobre a tecnologia de silício, a qual ainda é 

utilizada atualmente. Com o aumento da produção, os preços começaram a decrescer devido à produção em 

massa, tornando assim esta tecnologia mais acessível (Figura 9). 

 

Figura 9 - Preço e vendas de módulos PV (retirado de [10]). 
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2.1.3 Ligações 
 Uma célula solar por si só apenas tem a capacidade de produzir 0,5 volts de tensão e cerca de 1,5 watts de 

potência. Assim, as células são organizadas numa armação para formar um módulo. As diversas células são 

ligadas em série (para uma maior tensão) e em paralelo (para uma maior corrente), de forma a obter a potência 

necessária [14]. 

Um conjunto de módulos forma um painel solar e estes, quando associados em série/paralelo, um array. Os 

módulos num painel, por norma, são ligados em série para obter a tensão pretendida, mas em certos casos, são 

ligados em paralelo para produzirem uma maior corrente [14]. 

Por fim, um conjunto de arrays forma um gerador fotovoltaico (Figura 10). 

 

Figura 10 - Estrutura de um gerador PV (retirado de [15]). 

 
Quando duas células idênticas são ligadas em série, a corrente em curto-circuito do conjunto continua igual, 

porém a tensão em circuito aberto duplica. 

Quando duas células idênticas são ligadas em paralelo, a tensão em circuito aberto do conjunto permanecerá 

idêntica à tensão em circuito aberto de apenas uma célula, contudo a corrente em curto-circuito do sistema, 

será o dobro em relação a uma única célula.  

A associação de várias unidades PV é um resultado da demanda do cliente, ou seja, de aplicação em questão. 
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2.1.4 Modelo equivalente  
 As características elétricas da célula solar, nomeadamente a tensão, a corrente e a resistência sofrem grande 

dependência das condições ambientais, como a temperatura e a irradiação solar. É necessário a existência de 

um modelo para o estudo e previsão do seu comportamento elétrico. 

Existem dois modelos de circuito equivalentes: modelo de díodo único e modelo de dois díodos. 

Sendo o modelo de díodo único vastamente usado e a sua solução ser aceite na grande maioria dos casos [16], 

será o modelo considerado neste trabalho. 

O modelo de dois díodos apresenta maior precisão para valores de irradiação solar baixos [17]. 

 

 

Figura 11 - Modelo de díodo único para célula solar ideal (retirado de [16]). 

 

Idealmente uma célula solar pode ser representada por uma fonte de corrente 𝐼𝑝𝑣, associada ao efeito 

fotoelétrico, em paralelo com um díodo D. O díodo é caracterizado pelos seus parâmetros 𝐼𝑖𝑠  e 𝑛. Este modelo é 

conhecido pelo modelo dos 3 parâmetros (𝐼𝑝𝑣 , 𝐼𝑖𝑠  e 𝑛). 

Muitas vezes é necessário recorrer a um modelo com maior exatidão. Sendo introduzidas duas resistências para 

representar as perdas, uma em paralelo e uma em série, descritas na Figura 12 como 𝑅𝑠  e 𝑅𝑠ℎ. É o modelo dos 

5 parâmetros.  
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Figura 12 - Modelo de díodo único para célula solar real (retirado de [16]). 

 

A resistência 𝑅𝑠  está associada às perdas nos contactos e a resistência 𝑅𝑠ℎ  às perdas associadas às correntes de 

fugas na junção do semicondutor [17]; No modelo de 3 parâmetros ambas as resistências não são consideradas 

(𝑅𝑠 = 0  e 𝑅𝑠ℎ = ∞). 

 

 

2.1.5 Equações  
De acordo com o modelo da Figura 12, é possível deduzir uma série de equações [18]. 

Ao relacionar a corrente 𝐼 com a tensão 𝑉 pode-se obter a seguinte equação: 

 
𝐼 =  

𝑉 − 𝑅𝑠𝐼

𝑅𝑠ℎ
+  𝐼𝑖𝑠 (𝑒

𝑉−𝑅𝑠𝐼
𝜂𝑢𝑇 − 1) − 𝐼𝑝𝑣 (2.1) 

 

Para o modelo da célula solar ideal (𝑅𝑠 = 0  e 𝑅𝑠ℎ = ∞): 

 𝐼 =  𝐼𝑝𝑣 − 𝐼𝐷 (2.2) 

   

 
𝐼𝐷 = 𝐼𝑆 {𝑒𝑥𝑝 (

𝑞𝑉

𝑛𝐾𝐵𝑇
) − 1} (2.3) 

   

 𝐼𝑝𝑣 ∝ 𝐴𝐺 (2.4) 

   

 

Sendo 𝐾𝐵  a constante de Boltzmann, 𝑞 a carga de um eletrão, 𝐺 a radiância solar, 𝐴 a área do painel solar e 𝑇 a 

temperatura absoluta. 
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O modelo ideal da célula solar é geralmente conhecido como o modelo de mecanismo singular de 3 parâmetros, 

conhecido como 1M3P [16]. Os três parâmetros são:  𝐼𝑝𝑣 que corresponde à corrente elétrica gerada pelo feixe 

de radiação luminosa; 𝐼𝑆 , a corrente de saturação inversão do díodo; 𝑛, o fator ideal do díodo. Este modelo 

corresponde ao circuito elétrico da Figura 11. 

Para o modelo da célula solar real, tendo em consideração o efeito dos contactos e a dispersão, a corrente pode 

ser determinada pela seguinte equação: 

 
𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼𝑆 {𝑒𝑥𝑝 (

𝑞(𝐼𝑅𝑆 + 𝑉)

𝑛𝐾𝐵𝑇
) − 1} − (

𝐼𝑅𝑆 + 𝑉

𝑅𝑠ℎ
) (2.5) 

 

Este modelo mais exato inclui um único díodo e 5 parâmetros: 𝐼𝑆, 𝐼𝑝𝑣, 𝑛, 𝑅𝑆 e 𝑅𝑆ℎ. Este modelo e conhecido como 

1MP5 e corresponde ao circuito elétrico da Figura 12.  

A célula solar apresenta assim uma característica 𝐼(𝑉) não-linear o que dificulta a determinação do ponto de 

potência máxima (MMP), pois este pode variar com algumas condições como por exemplo as ambientais. Na 

figura 13 é possível observar a curva V-I e P-V de uma célula solar e a sua alteração face ao aumento da 

temperatura e da irradiância 

 

Figura 13 - Característica I-V e P-V de uma célula solar com mudanças na temperatura da célula e na radiação ambiente 

(retirado de [19]). 

Na Figura 13 𝐼𝑆𝐶  e 𝑉𝑂𝐶  correspondem à corrente em curto circuito e tensão em circuito aberto. Verifica-se que a 

tensão em circuito aberto diminui com o aumento da temperatura e a corrente em curto circuito aumenta com 

o aumento da irradiância.  

A utilização de um seguidor de máxima potência (MPPT) aumenta a eficiência do sistema mas representa, 

obviamente, um processo mais dispendioso [20]. 
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2.2 Díodos 
Quando se trata de ligações elétricas que envolvem vários painéis solares, ou até mesmo células solares, é 

necessário por vezes a utilização de díodos que controlam o fluxo de carga. 

2.2.1 Díodos bypass (BP) 
Como mencionado anteriormente, as células solares são ligadas muito frequentemente em série devido à sua 

baixa tensão, o que gera um problema quando há sombreamento de uma ou mais células. O sombreamento 

pode ocorrer devido às condições atmosféricas ou até mesmo a objetos que bloqueiam a luz solar. Devido às 

ligações em série, se uma célula estiver parcialmente sombreada, a corrente no grupo de células em que a qual 

se encontra será afetada e sofrerá uma redução. Se uma célula sofrer sombreamento total, esta não conduz e 

bloqueia a corrente na sua totalidade. Os díodos bypass são utilizados para contornar este problema [21].  Se 

uma célula tiver um díodo ligado em paralelo, (representados por Dbyp na Figura 14 (b)) e sofrer de 

sombreamento, a corrente flui através do díodo BP, garantido que a corrente total não seja tão afetada. 

 

Figura 14 - Esquema de ligação de módulos PV (a) em paralelo, (b) em série (retirado de [22]). 

Na Figura 14 PV1 e PV2 representam dois módulos PV; V1, I1 e V2, I2 representam a tensão e corrente nos módulos 

1 e 2 respectivamente. Iout representa a corrente total de saída. (corrente na carga) 

Outro problema que o sombreamento pode causar, é a formação de pontos quentes (hotspots). Isto acontece 

quando uma célula está ligada em série com outras, e torna-se inversamente polarizada e dissipa energia. Se a 

potência posta em jogo na célula for superior à potência máxima por ela suportada, podem ocorrer danos 

permanentes e criar um circuito aberto no sistema [23]. 

O sombreamento sobre um grupo de células, afeta assim, a potência total de saída por duas razões: A diminuição 

da energia que chega ao painel solar e o aumento das perdas nas células sombreadas [21]. 
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2.2.2 Díodos de bloqueio (BLK) 
Quando na utilização de painéis solares é recorrido a baterias para o armazenamento da energia, é utilizado um 

díodo em série com o painel para proteção da bateria (representados por Dblc na fig. 14 (a)). Este díodo previne 

a mudança na direção da corrente no circuito [22]. Estas mudanças podem ocorrer quando a bateria se encontra 

perto da carga máxima, ou quando o painel solar deixa de fornecer energia, mesmo que seja por breves 

momentos, como num dia nublado. Sem este díodo, a bateria estaria constantemente a mudar entre o processo 

e carga e descarga, diminuindo assim o seu tempo de vida útil. Pode também controlar o fluxo de energia entre 

painéis associados em paralelo, de modo a impedir que a energia transite de um painel totalmente iluminado 

para outro parcialmente iluminado. 

 

 

Figura 15 - Características dos módulos PV ligados em paralelo, (a) Curva I-V, (b) Curva P-V (retirado de [22]). 

Quando existem dois ou mais painéis ligados em paralelo e irradiâncias diferentes, o díodo de bloqueio, bloqueia 

a corrente inversa (representada a sombreado na fig.2 (a)) o que tem como consequência o aumento da potência 

de saída. 

Na prática, a utilização de díodos oferece a melhor eficiência para os painéis solares, mas em contrapartida 

aumenta o seu custo de produção. Vários estudos foram realizados para várias configurações de modo a obter a 

melhor relação custo/rendimento[23] [24] [25]. 
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2.3 Baterias  
Uma bateria é um dispositivo capaz de fornecer energia elétrica a outros dispositivos elétricos, através da 

conversão química. Baterias são dos métodos mais práticos de armazenamento de energia, o que leva a serem 

um componente vital na maioria nos dispositivos na sociedade atual. Estão presentes numa diversidade de 

dispositivos, como carros, telemóveis, equipamento médico, etc. 

Com os avanços da tecnologia referente às baterias, existem na atualidade diversos tipos para as mais variadas 

aplicações, e é importante conhecer qual a que mais se adequa à aplicação em causa, devido às diferentes 

características de cada tipo de bateria, pois possuem cada uma os seus pontos fortes e fracos.  

Uma bateria é composta por uma ou mais células voltaicas, (ou células eletroquímicas), existindo baterias dos 

mais diversos tamanhos e formas, desde as de células miniaturas, que são usadas nos mais pequenos 

dispositivos, como por exemplo, um “smartwatch”, até às de células de maior dimensão, usadas nos automóveis. 

Cada bateria é composta por dois elétrodos, um ânodo, mais reconhecido como pólo negativo e um cátodo, mais 

reconhecido como pólo positivo. Para haver fornecimento de energia, é necessário haver um circuito fechado 

entre os dois elétrodos. 

O material usado na constituição no cátodo, define na maioria das vezes, o tipo químico da bateria, por exemplo, 

níquel ou lítio. No caso do ânodo, é frequentemente utilizado carbono ou grafite, devido a sua alta condutividade 

elétrica. 

    

2.3.2 Processo de Carga e Descarga  
Durante o processo de descarga de uma célula, o fluxo de eletrões vai do ânodo para o cátodo, gerando uma 

corrente no sentido oposto, fornecendo assim energia. 

Durante o processo de carga, uma fonte de energia é ligada à célula, revertendo a direção do fluxo de eletrões, 

o que por sua vez, reverte as reações eletroquímicas da célula, carregando assim a bateria. 

 

Figura 16 - Mecanismo de carga e descarga de uma bateria de iões de lítio (retirado de [26]). 
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2.3.3 Características de uma bateria  
Para compreender melhor as baterias e obter um meio de comparação e classificação é necessário definir 

algumas variáveis para caracterizar uma bateria nas condições de funcionamento. Algumas delas podem ser 

encontradas nas informações técnicas fornecidas pelo o fabricante [27]. 

 

Tempo de vida útil  

Uma característica de extrema importância na escolha da bateria é a sua durabilidade. O tempo de vida útil de 

uma bateria é dado por o número de ciclos de carga/descarga possíveis, antes das células deixarem de operar 

dentro das normas dadas pelo fabricante. 

 

Tensão Nominal (V) 

A tensão nominal é a tensão de referência da bateria, ou seja, a tensão de operação característica ou valor médio 

entre a tensão máxima na carga e a tensão mínima na descarga. 

 

Tensão de Corte (V) 

A tensão de corte é a tensão mínima possível. É a tensão que define o estado da bateria como “vazio”, no qual 

deixa de fornecer energia. 

 

Capacidade (Ah) 

Quando uma bateria está carregada a 100% e descarrega a uma determinada corrente, o tempo em horas que a 

bateria fornece energia, ou seja, até chegar a tensão de corte, define a sua capacidade. Esta é medida em 

Amperes-hora (Ah), ou seja, a capacidade de uma bateria que alimenta uma dada carga é dado pela número de 

horas pela corrente. 

A capacidade de uma bateria pode ser calculada pela multiplicação da corrente (em amperes) pelo tempo (em 

horas) e esta diminui quanto maior for o C-rate. 

O processo de descarga afeta diretamente o tempo durante o qual a bateria está a fornecer. Como na maioria 

das aplicações a bateria não fornece carga com a corrente constante, o cálculo da capacidade não pode ser feito 

como descrito anteriormente. Como tal, é necessário integrar a corrente fornecida pela bateria durante o tempo 

de uso para ter um valor mais exato. 
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Potência (W) 

Quando se menciona apenas potência, refere-se à potência instantânea, mas há três medidas diferentes 

referentes à potência: potência instantânea, potência especifica e densidade de potência. 

 

Potência instantânea (W) 

Num instante de tempo, a potência desenvolvida pela bateria é o produto da tensão aos terminais da bateria 

pela corrente que passa pelos mesmos. A potência é medida em Watts (W) e pode ser obtida através da equação 

que relaciona a tensão com a corrente. 

 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊) = 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜(𝑉) ∗ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝐴) (2.6) 

 

 Equações alternativas podem ser obtidas através da lei ohm 

 𝑃(𝑊) = 𝐼2 ∗ 𝑅 (2.7) 

   

 
𝑃(𝑊) =

𝑈2 

𝑅
 (2.8) 

 

Nas equações (4 e 5) a potência e dado por P, a tensão por U e a corrente por I.  

 

 Potência especifica (W/kg) 

A potência específica é a potência máxima disponível por unidade de massa, e é calculada em Watts por 

Quilograma (W/kg). Determina o peso da bateria necessário para alcançar o desempenho pretendido. 

 

 Densidade de potência (W/L) 

A densidade de potência é a potência máxima disponível por unidade de volume, e é calculada em Watts por 

Litro (W/L). Determina a área da bateria necessária para alcançar o desempenho pretendido. 

 

Energia (Wh) 

A energia de uma bateria, tal como a capacidade, está relacionada com o tempo em horas, desde que a bateria 

está carregada a 100%, a descarregar a uma corrente constante, até chegar à tensão de corte. Esta é medida em 

watts-hora (Wh).  
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 A energia de uma bateria pode ser calculada pela multiplicação da potência fornecida (em watts), pelo tempo 

(em horas). 

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝑊ℎ) = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊) ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 (ℎ) (2.9) 

 

Tal como foi mencionado anteriormente, para grande maioria das aplicações a corrente não é constante ao longo 

do tempo, pelo que para um valor mais exato, é necessário integrar a potência fornecida, pelo tempo de uso. 

 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎(𝑊ℎ) =  ∫ 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑑𝑡

𝑡

0

 

 

(2.10) 

Tal como a potência, também existem mais medidas referentes à energia, nomeadamente a energia específica 

e densidade de energia. 

 

 Energia especifica (Wh/kg) 

Energia específica é a energia por unidade de massa, e é calculada em Watts-hora, por quilograma (Wh/kg). 

Determina a massa necessária de uma bateria, para alcançar a energia necessária, para a aplicação em causa. 

  

Densidade de energia (Wh/L) 

Densidade de energia é a energia por unidade de volume, e é calculada em Watts-hora por Litro (Wh/L). 

Determina o volume necessário de uma bateria, para alcançar a energia requerida para a aplicação em causa. 

   

Taxa de descarga (C-rate) 

Na descrição de baterias, por vezes, a descarga de corrente é expressa como um ritmo com o nome de C-rate. 

Esta é a medida de proporção de descarga de uma bateria, em relação à sua capacidade máxima.  Uma bateria 

com 1C de taxa significa que descarrega na totalidade num espaço de uma hora. Se esta bateria tiver uma 

capacidade de 100 Ah, isto significa que a sua corrente de descarga será 100 A. Se a mesma bateria tivesse 5C de 

taxa, então a corrente de descarga seria 500A. No caso oposto, se a taxa fosse apenas de 0,5C, então a corrente 

apenas seria de 50A. 

 

Taxa de auto descarga 

A taxa de auto descarga de uma bateria, é dada pelo tempo em que a célula perde energia quando está 

armazenada, devido a reações químicas internas. Esta reduz a sua capacidade, ou seja, quando for utilizada, terá 

menos carga do que quando estava 100% carregada. 
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A taxa de auto descarga, não depende só da química da bateria (Tabela 1). Depende de vários fatores tais como 

a temperatura ambiente, o estado de carga, entre outros. As baterias primárias utilizam uma química menos 

propicia à auto descarga, do que as baterias recarregáveis 

 

Tabela 1 – Taxa de auto descarga para diferentes tipos de baterias [28]. 

Tipo Química Taxa 

Primário  
Lítio-metal +10 anos 

Alcalino 3 anos 

Secundário 

Iões de Lítio 2% a 3% p/mês 

Chumbo-ácido 4% a 6% p/mês 

Níquel-cádmio 15% to 20% p/mês 

Níquel-hidreto metálico 30% p/mês 

 

A temperatura também é um fator crucial na taxa de auto descarga. Quando armazenadas a temperatura alta, 

as reações químicas não desejadas, responsáveis pela auto- descarga da bateria, tendem a acontecer com maior 

frequência. O oposto também se verifica, ou seja, quando armazenadas a uma temperatura baixa, a taxa diminui 

como pode ser observado na Figura 17. 

 

 

Figura 17 - Taxa de auto descarga para uma bateria lítio para diferentes temperaturas (retirado de [28]). 
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Temperatura terminal (K) 

Temperatura terminal é um processo de falha, que pode ocorrer numa bateria, quando uma reação exotérmica 

fica fora de controlo. Isto é, quando o ritmo de reação é realimentado positivamente pela temperatura. Este 

processo pode resultar numa explosão [29]. 

Normalmente, as especificações dadas pelo fabricante, contêm a temperatura terminal, embora muitas baterias 

incluam um circuito de proteção que impede esta falha. 

 

2.3.4 – Condições/estado de uma bateria 
Para descrever o estado da bateria, é necessário compreender algumas variáveis utilizadas na descrição das 

condições atuais da bateria [27]. 

 

Estado de carga (SOC) (%) 

O estado de carga é uma expressão para descrever a condição presente da capacidade da bateria, em relação a 

sua capacidade máxima. Esta é dado em percentagem, onde 100% corresponde à carga completa e 0%, à 

descarga completa. O SOC é normalmente calculado através da integração da corrente, para determinar a 

mudança na capacidade ao longo do tempo.  

Esta pode ser representado pela seguinte equação [30]: 

 
𝑆𝑂𝐶𝑡 = 𝑆𝑂𝐶0 −

1

𝐶
∫ 𝑖𝑑𝑡

𝑡

0

 (2.11) 

 

Onde SOC0 é o valor inicial do SOC e SOCt é o valor atual do SOC. C é a capacidade total da bateria e ∫ 𝑖𝑑𝑡
𝑡

0
 o 

integral da corrente de descarga durante o processo de descarga. 

. 

Profundidade de Descarga (DOD) (%) 

A profundidade de descarga é a percentagem da capacidade da bateria que foi descarregada, em relação a sua 

capacidade máxima.  É considerado uma descarga profunda, se o valor do DOD for pelo menos de 80%. 

 

Tensão terminal (V) 

A tensão terminal é a tensão entre os terminais na bateria quando aplicada uma carga. A tensão terminal varia 

com o SOC e com a corrente de carga/descarga. 
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Tensão em circuito aberto (V) 

A tensão em circuito aberto, ou OCV, é a tensão aos terminais da bateria quando em circuito aberto, ou seja, 

sem carga. Esta depende do estado de carga da bateria e aumenta quando maior for o valor do SOC. 

 

Figura 18 - Relação SOC – OCV (retirado de [30]). 

 

Resistência Interna (Ω) 

A resistência interna de uma bateria, como o próprio nome indica, é a resistência dentro da bateria, ou seja, da 

sua própria constituição. Esta geralmente é diferente durante a carga e descarga e depende do estado de carga 

da bateria. Com o aumento do valor da resistência, a eficiência baixa, assim como a estabilidade térmica, devido 

à energia que é convertida em calor. 

 

 

2.3.5 Ligações de uma bateria 
Por vezes, quando as células são de pequenas dimensões, é necessário utilizar mais que uma para formar uma 

bateria. Nas ligações de células em bateria, ou até mesmo entre baterias, existem duas opções de ligação: 

paralelo ou em série. 

 

2.3.5.1 Ligação de células em série 
A ligação em série consiste em ligar o polo positivo de uma célula (ou de uma bateria), ao negativo da seguinte.  

Quando utlizada a ligação em série, a tensão do conjunto aumenta, mantendo a capacidade de uma única célula 

ou bateria (Figura 19).  
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Figura 19 - Ligação de células em série (retirado de [31]). 

 

2.3.5.2 Ligação de células em paralelo 
A ligação em paralelo, consiste em ligar os polos positivos entre si, nas várias células. Esta ligação é utilizada 

quando é necessário uma maior capacidade, que aquela que uma célula individualmente consegue providenciar. 

Porém, a tensão mantém-se igual, comparativamente a uma célula individual (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Ligação de células em paralelo (retirado de [31]). 

 

2.3.6 Tipos de bateria 
As baterias podem ser classificadas em duas categorias: Primárias e secundárias. As baterias primárias, ou células 

primárias, fornecem energia de imediato e são frequentemente usadas em dispositivos portáteis de baixo 

consumo. Infelizmente estas não podem ser recarregadas, devido às suas reações químicas não serem 

reversíveis. 

As baterias secundárias, também conhecidas como baterias recarregáveis, necessitam de ser carregadas antes 

da primeira utilização. Como referido anteriormente, o processo de carga é realizado através da aplicação de 

uma corrente elétrica, que, por sua vez, reverte as reações químicas nas células da bateria.  
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Este tipo de baterias é usado em sistemas híbridos, por ser um dos métodos mais eficientes no armazenamento 

de energia elétrica [32]. A versão mais antiga deste tipo de baterias é a bateria chumbo-ácido, a qual continua a 

ser largamente utilizada na indústria automóvel. 

Na atualidade existem diversos elementos químicos utilizados na fabricação de baterias recarregáveis, tais como 

o lítio, o níquel, o zinco, o cadmio, entre outros. Baterias com estes elementos químicos são utilizadas na maioria 

das aplicações, sendo as baterias de lítio as mais comuns, estando presentes na grande maioria dos telemóveis 

e dos computadores portáteis no mercado atual [33]. 

Um estudo comparativo dos diferentes tipos de baterias existentes no mercado é pertinente para apurar qual se 

adequa mais à aplicação em causa. 

Nesta dissertação irei apenas focar-me no estudo de baterias recarregáveis. 

 

Chumbo-ácido 

Apesar de existirem já há algum tempo, as baterias de chumbo-ácido continuam a ser populares para aplicações 

de alta potência, devido ao seu baixo custo. No entanto, devido ao seu peso e à sua baixa densidade de energia, 

não podem ser aplicadas em aplicações de reduzidas dimensões. 

Impulsionado por diferentes aplicações, surgiram duas designações para a bateria: Bateria de chumbo-ácido 

selada (SLA) e Bateria de chumbo-ácido regulada por válvula (VRLA). Tecnicamente, são a mesma bateria, pois 

não existe uma definição clara de quando uma bateria deixa de ser SLA e passa a ser VLRA [34]. 

Uma das maiores vantagens deste tipo de baterias é o facto de não sofrerem de memória, isto é, quando a 

bateria permanece por longos períodos de tempo em carga flutuante, não sofre dano, nem o seu tempo de vida 

útil é afetado. Uma bateria ligada a um sistema PV, por vezes pode passar muito tempo sem ter uma carga ou 

uma descarga completa, ficando sempre em carga flutuante. 

Quando este tipo de baterias tem uma descarga completa, causa uma deformação extra na bateria, levando a 

uma pequena perda na sua capacidade, em cada ciclo no seu tempo de vida, que por si só já é bastante reduzido 

(200 a 300 ciclos). A razão principal para o seu reduzido tempo de vida útil é a corrosão no elétrodo positivo [34].  

A taxa de descarga por norma ronda uns meros 0.2C, sendo possível por pequenos períodos de tempo alcançar 

pulsos na ordem dos 5C. 

O armazenamento sem carga pode levar à inutilização da bateria, visto que um longo período sem carga pode 

dificultar, ou até mesmo impossibilitar, a sua recarga. Apesar disto, as baterias de chumbo-ácido são eficientes 

na retenção de carga. Se armazenadas na temperatura ideal, perdem apenas 5% de carga por mês.  

Em termos de temperatura de funcionamento, a sua temperatura ideal é de 25°C e por cada aumento de 8°C, o 

sem tempo de vida útil é reduzido em metade, ou seja, uma bateria capaz de durar 10 anos, se operar a 33°C, 

apenas funcionará corretamente por 5 anos [34]. 
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Níquel 

Outro tipo de baterias recarregáveis são as baterias de níquel. As duas variantes mais importantes são a NiCd 

(Níquel-cadmio) e a NiMH (níquel-hidreto metálico) [34]. 

Ao contrário das outras baterias, as baterias de NiCd funcionam melhor em carga rápida do que lenta, e em carga 

pulsante em vez de carga DC. É o único tipo de bateria que não perde performance em condições de trabalho 

exigentes. Grande parte das companhias aéreas aceita o transporte deste tipo de baterias, sem serem 

necessárias condições especiais. 

Em termos de temperatura, a NiCd consegue operar e carregar sem ter um grande aquecimento e quando opera 

sobre baixas temperaturas, não sofre grandes perdas de desempenho. 

Ao contrário das baterias de chumbo-ácido, a NiCd não consegue reter a carga por longos períodos de tempo e 

é necessária uma descarga profunda, periodicamente, para prevenir a formação de cristais nas células, também 

referido anteriormente como memoria. 

A sua densidade de energia varia entre os 45 a 80 Wh/Kg, quase o dobro das baterias de chumbo-ácido, e 

consegue ter um pico na taxa de descarta até 20C, funcionando melhor em apenas 1C.  

Se for bem preservada, a NiCd consegue ter um tempo de vida útil elevado, cerca de 1500 ciclos, ou seja, cerca 

de 5 vezes superior às de chumbo-ácido, tornando as NiCd baterias com uma boa relação custo por ciclo.  

O segundo tipo, a NiMH, oferece maior densidade de energia e utiliza materiais não prejudiciais para o meio 

ambiente. Em comparação com a NiCd, a NiMH (Tabela2) dispõe até 40% mais de densidade de energia, mas 

com menor tempo de vida útil (até 500 ciclos) e com uma taxa máxima de 5C. A taxa de auto descarga é 

consideravelmente superior, para além do facto de serem necessárias descargas profundas com alguma 

periocidade para evitar a formação de cristais. 

As preocupações ambientais aliadas à sua densidade de energia superior, tornando as baterias NiMH 

competitivas no mercado dos veículos elétricos e híbridos [35].  

Tabela 2 - Comparação de baterias Níquel e Chumbo-ácido [34]. 

 Chumbo-ácido Níquel-cadmio Níquel-hidreto metálico 

Abreviatura - NiCd NiMH 

Tensão nominal 2 V 1.25 V 1.25 V 

Energia especifica   30 – 50 Wh/kg 45 – 80 Wh/kg 60 – 120 Wh/kg 

Taxa de descarga máxima 5C 20C 5C 

Vida útil (ciclos) 200 – 300 1000 – 1500 300 – 500 
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Iões de Lítio  

Outro tipo muito comum de baterias são as baterias de iões de lítio. O lítio é o metal mais leve conhecido, e com 

uns dos maiores potenciais eletroquímicos, o que se reflete na energia específica. Porém, a instabilidade do lítio, 

sobretudo durante o processo de carga, gera problemas de segurança, levando a impossibilidade da sua 

utilização em baterias. Contudo, um lítio não metálico, usando iões de lítio, quando utilizado em simultâneo com 

um circuito de proteção, torna o seu uso seguro em baterias, sem existir grande diminuição na sua densidade de 

energia. 

A energia especifica de uma bateria de iões de lítio, é, por norma, o dobro de uma bateria NiCd, situando-se 

entre os 110 a 160 Wh/Kg. No entanto a enorme variedade de materiais utilizados, pode conduzir a uma grande 

variação deste parâmetro. 

Em termos de taxa de auto descarga, as baterias de iões de lítio conseguem reter a carga por mais do dobro do 

tempo em comparação com às baterias NiCd. 

Em relação à sua durabilidade, este tipo de baterias não necessita de manutenção recorrente, não sofre de 

memória e nem é necessário realizar descargas completas para prolongar a vida útil da bateria. No entanto, é 

frágil e necessita de um circuito de proteção para funcionar em condições de segurança. O circuito de proteção 

limita o pico da corrente em cada célula, durante o processo de carga, previne a queda da mesma durante a 

descarga e monitoriza a temperatura a fim de evitar aquecimento. 

É comum a taxa de descarga encontrar-se limitada entre 1C e 2C por razões se segurança. 

Atualmente existe uma diversidade de variações das baterias de iões de lítio, dada à vasta gama de materiais 

ativos usados nas mesmas. Isto afeta as características da bateria tais como: tensão, densidade de energia, tempo 

de vida útil, entre outros. (Por esta razão, é sensato proceder a um estudo das variações mais significativas e não 

ao estudo generalizado das baterias de iões lítio). 

 

 

Óxido lítio cobalto (LiCoO2) 

As baterias de óxido lítio-cobalto são uma das bateiras de iões de lítio mais comuns. São populares em telefones 

e computadores portáteis devido à sua elevada energia especifica (150 - 200 Wh/kg). As desvantagens são o 

tempo de vida relativamente curto para uma bateria de iões de lítio (entre 500 a 1000 ciclos), baixa estabilidade 

térmica e densidade de potência reduzida, devido à taxa de descarga estar limitada entre 0,8C e 1C pelo circuito 

de proteção de modo, a evitar aquecimento. A tensão da célula ronda 3,6 V. 

 

 



31 
 

Óxido lítio manganês (LiMn2O4) 

As baterias de óxido lítio manganês têm uma resistência interna reduzida, o que permite carregamento rápido e 

uma alta taxa de descarga. Esta pode atingir 3C e, por breves períodos de tempo (não mais que 5 segundos), 

pode alcançar os 30C. A tensão da célula é cerca de 3,7V, mas esta não suporta grande energia especifica, (100 - 

150 Wh/kg). A sua vida útil é bastante reduzida, contando com apenas 300 a 700 ciclos, tornando esse tipo de 

bateria pouco comum hoje em dia. No entanto, combinado com o níquel, tem grandes melhorias no seu 

desempenho. 

 

Óxido de lítio níquel manganês cobalto (LiNiMnCoO2) 

As baterias de Óxido de lítio níquel manganês cobalto, ou NMC, constituem as baterias de iões de lítio mais bem-

sucedidas, sendo frequentemente utilizadas em veículos elétricos devido a sua capacidade de fornecer alta 

corrente e, ao mesmo tempo, ter uma energia especifica elevada, (150 - 220 Wh/kg). A taxe de descarga pode 

atingir os 2C, mas não permite carregamento rápido. 

O sucesso desta bateria reside nas combinações químicas: 

• O níquel tem alta densidade energética, mas pouca estabilidade;  

• O manganês oferece uma resistência interna reduzida, mas baixa energia específica; 

• A combinando dos dois metais potência o melhor de cada um; 

• A tensão da célula é mantida em 3,7V, mas o tempo de vida útil tem um aumento significativo, podendo 

alcançar até 2000 ciclos; 

 

Lítio ferro fosfato (LiFePO4) 

As baterias de lítio ferro fosfato são as mais tolerantes à tensão mecânica tornando-as uma das baterias mais 

duráveis, com uma vida útil (1000 a 2000 ciclos), sendo igualmente seguras. Têm boa estabilidade térmica, mas 

uma baixa tolerância à humidade. 

A desvantagem das baterias de lítio-ferro-fosfato, é a sua menor capacidade de energia (90 - 120 Wh/kg), quando 

comparadas com outras baterias de iões de lítio. A sua tensão nominal que é igualmente reduzida, próxima de 

3,2 V. 

A taxa de descarga, em algumas células, pode atingir cerca de 25C, um dos valores mais elevados em todas as 

baterias de iões de lítio. 

 

 

 



32 
 

Óxido de lítio níquel cobalto alumínio (LiNiCoAIO2) 

As baterias de óxido de lítio níquel cobalto alumínio, também denominadas de NCA, dispõem da energia 

específica mais alta entre as baterias de iões de lítio existentes no mercado atual (200 - 260 Wh/kg). 

Paralelamente, a densidade de potência também é alta, mas a sua vida útil é bastante reduzida (500 ciclos). No 

entanto, a segurança não é o ponto forte deste tipo de bateria, devido à baixa estabilidade térmica. 

A tensão nominal por célula é de cerca de 3,6V e a taxa de descarga situa-se entre os 0,7C e 1C. 

 

Titanato de lítio (Li4Ti5O12) 

As baterias de titanato de lítio, ou LTO, têm a vantagem de poderem ser carregadas rapidamente e de a sua taxa 

de descarga pode chegar perto dos 30C, por curtos períodos de tempo. A tensão e a energia específica são muito 

baixas (2,4 V e 50 - 80 Wh/kg), embora a sua vida útil seja notável, podendo realizar 3000 a 7000 ciclos. Outra 

característica marcante é a estabilidade térmica, tornando-se uma das baterias mais seguras. Porém, também é 

uma das mais dispendiosas. 

 

Lítio enxofre (Li-S) 

As baterias de lítio enxofre têm sido alvo de grandes estudos desde a sua descoberta, devido a sua alta energia 

específica teórica ( cerca de 2500 Wh/kg) [36]. Além disso, o enxofre é pouco dispendioso, ecológico e 

abundantemente disponível. Contudo, sendo uma bateria ainda experimental, a capacidade real atual, atinge 

apenas 550 Wh/kg [37], não deixando de ser bastante elevado quando comparado com outras baterias iões de 

lítio. 

As células de baterias de Li-S, têm uma tensão baixa (apenas cerca de 2,1V) e a vida útil é altamente limitada 

(apenas 40-50 ciclos), uma vez que o enxofre é perdido durante o ciclo. Outros problemas são; a baixa 

condutividade, a degradação do cátodo de enxofre com o tempo e a baixa estabilidade a altas temperaturas. 
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Tabela 3 - Comparação de baterias de Iões de Lítio [38]. 

Tipo LiCoO2 LiMn2O4 LiNiMnCoO2 LiFePO4 LiNiCoAIO2 Li4Ti5O12 

Abreviatura LCO LMO NMC LFP NCA LTO 

Tensão 

nominal 
3.6V 3.8 V 3.7V 3.3V 3.6V 2.4 V 

Energia 

especifica   

150 – 200 

Wh/kg 

100 – 150 

Wh/kg 

150 – 220 

Wh/kg 

90 – 120 

Wh/kg 

200 – 260 

Wh/kg 

50 – 80 

Wh/kg 

Taxa de carga 

máxima 
1C 3C 1C 1C 0.7C 5C 

Taxa de 

descarga 

máxima 

1C 
10 C, 30 C 

(5s) 
2C até 25C (2s) 1C 10C, 30C (5s) 

Vida útil 

(ciclos) 
500 – 1000 300 – 700 1000 – 2000 1000 – 2000 500 3000 – 7000 

Temperatura 

terminal 
150°C 250°C 210°C 270°C 150°C 

Uma das mais 

seguras 

 

Uma análise comparativa dos diferentes tipo de baterias está apresentada na Tabela 3.  

Na Figura 21 é apresentado um estudo comparativo com base na energia especifica dos diferentes tipos de 

baterias recarregáveis. Conclui-se de uma análise que as baterias de iões de lítio são muito superiores, chegando 

a alcançar cerca de 3 vezes mais do que as de níquel e 5 vezes mais do que as de chumbo-ácido.  

 

Figura 21 - Energia específica de diferentes tipos de baterias recarregáveis (retirado de [38]). 
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Capítulo 3   Modelo Proposto 
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3.1 Modelo Proposto  
Propõe-se a criação de uma bomba de água móvel, a mais económica possível, para ser acopladas às cisternas já 

existentes, e auxiliar a de extração de água. A bomba poderia ser fixa em vez de móvel poupando assim a 

necessidade de recorrer ao uso de baterias, contudo a decisão de incluir painel solar nesta proposta deriva de 3 

fatores: 

• População necessitada 

• Cisternas longe da rede elétrica  

• Grande potencial solar 

Como existem várias cisternas para as diversas famílias que habitam na comunidade, seria possível assim não só 

partilhar as bombas de água, como também as transportar para as cisternas que se situam longe da rede elétrica, 

diminuindo assim o número de bombas de água necessárias por comunidade. Estima-se também que o uso por 

pessoa não exceda uma hora por dia, dando assim a possibilidade de várias utilizações diárias.  

Para alcançar este objetivo, propõe-se um sistema híbrido, composto por uma bomba de água, uma bateria ou 

um conjunto de baterias e um painel solar. 

O uso do painel solar deriva do potencial solar existente na grande maioria das comunidades do Brasil (Figura 

22), proporcionando assim a extração de água sem estar dependente da rede local e sem acréscimo de custos 

nas comunidades, já de si necessitada. Ao utilizar um sistema de energia renovável contribui-se para a 

preservação do meio ambiente. 

 

Figura 22 - Mapa da radiação solar no Brasil (retirado de [39]). 
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A presente proposta consiste numa bomba de água móvel acoplada com baterias, existindo um posto de 

carregamento com o painel solar para recarregamento das baterias. 

Este sistema tem como objetivo suprimir as necessidades de falta de água, sendo utilizada como método de 

extração de água das cisternas já existentes nos locais. É independente da rede local, recorrendo as energias 

renováveis e não poluentes. 

 

3.2 Soluções existentes  
Atualmente, nenhuma pessoa ou organização ofereceu e implementou uma solução para a crise de água 

existente [40]. Contudo existem várias empresas comercializam sistemas híbridos compostos por bombas de 

água ligadas a painéis solares, mas sempre em maior escala. Isto é, a grande maioria foca-se na rega de 

plantações ou no abastecimento de água ao gado. 

Um exemplo disso é Lorentz, uma empresa alemã dedicada à drenagem de água recorrendo a painéis solares 

(Figura 23). 

 

 

Figura 23 - Exemplo de uma aplicação da Lorentz (retirado de www.lorentz.de) 
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3.3 Modelo Proposto 
A solução passa por criar uma bomba de água móvel, como foi descrito anteriormente. Para isso é necessário 

recorrer a baterias e para não estar dependente da rede elétrica local, a um painel solar. Porem este poderá 

estar, ou não, fixo num local que serve de carregamento do sistema. 

O esquema de ligação está representado na Figura 24. 

 

 

Figura 24 - Esquema do sistema proposto 

 

Para reduzir os custos e complexidade do sistema, evita-se a utilização de um inversor. Para tal, a bomba de água 

utilizar um motor DC, de modo que o sistema funcione em DC, e todos os equipamentos devem ser selecionados 

com a mesma tensão nominal, ou seja, a tensão nominal de funcionamento da bomba de água deverá ser igual 

à tensão de saída dos painéis solares e das baterias.  

É muito frequente a utilização de um controlador de carga ligado em série ao painel, como o PWM ou MPPT, que 

regula a tensão de saída para melhor desempenho. Estes tipos de controlador são amplamente utilizados em 

sistemas fotovoltaico de pequena escala [41]. Contudo, para o sistema em causa, foi escolhido o PWM por estar 

associado a um menor preço e a uma maior durabilidade, apesar de ser menos eficiente. Tendo em conta que o 

sistema é de baixa potência, o uso de um PWM não afeta significativamente o seu rendimento [42]. 

Relativamente às baterias; devem ser baterias com um valor de energia específica elevado, para reduzir o peso 

do sistema e permitir o funcionamento das bombas por algumas horas. 

Ligado às baterias, é proposto a utilização de um controlador simples, apenas para evitar sobrecargas ou 

sobreaquecimentos das mesmas. 
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3.4 Análise dos mercados 
Com o objetivo de ter uma comparação real tanto financeira como performance do sistema, foram criados dois 

modelos com base em custos reais e atuais, um económico e um robusto. Para alcançar esse objetivo, realizaram-

se várias análises e contactos a empresas reais que sejam fornecedoras dos componentes necessários para a 

criação do sistema proposto. 

Contudo foi feita uma separação das empresas asiáticas das europeias devido a grande diferença de preços 

devido aos mercados[43]. 

 

3.4.1 Mercado Asiático 
O mercado asiático tem uma grande variedade de empresas sobretudo na china, as quais conseguem vender a 

preços muito mais acessíveis do que as empresas europeias[43]. Porém estas nunca dispõem nem apresentam 

preços nos seus websites. Para tal é necessário enviar um requerimento a pedir o preço e o número de unidades 

pretendidas, pois isto afeta o preço por unidade.  

Contudo, existe um website que tem como objetivo conectar os compradores com os fornecedores destas 

empresas chinesas. O website em causa é “Made-in-china.com” e dispõe de uma grande variedade de produtos, 

e uma parte deles já tem o preço associado.  

Outro site, e certamente mais conhecido é o “Alibaba.com”, onde grande parte das empresas chinesas vendem 

diretamente os seus produtos. O problema destes sites é que por vezes podemos estar a comprar a 

intermediários em vez dos fabricantes, o que causa um aumento do preço que pode ou não ser significativo.  

Após contactar várias empresas sobre os preços, criou-se uma tabela com os várias empresas e os seus respetivos 

componentes em ordem de obter uma melhor analise (Tabela 4). 

Tabela 4 - Empresas no mercado Asiático 

Mercado Asiático 

Empresa Website 

Produtos 

Bombas de água Baterias 
Painéis 

solares 

Made in China made-in-china.com X X X 

Alibaba alibaba.com X X X 

BL dcpump bldcpump.com X   

Rotosol rotosol.solar X   
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3.4.2 Mercado Europeu 
No mercado europeu, é mais comum as empresas investirem em websites próprios para aumentar a sua 

notoriedade e apresentarem os preços dos seus produtos. Isto provem do facto de não haver um website de 

vendas exclusivamente europeu como existe no mercado Asiático. 

À semelhança do mercado asiático, após uma análise e vários contactos com empresas, criou-se uma tabela com 

as várias empresas e os diferentes componentes (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Empresas no mercado Europeu 

Mercado Europeu 

Empresa Website 

Produtos 

Bombas de 

água 
Baterias 

Painéis 

solares 

Panasonic EU eu.industrial.panasonic.com X X X 

Aircontrol nitto-kohki.eu X   

Aquariatech aquariatech.eu X   

GWL Power ev-power.eu  X X 

mylithiumbattery mylithiumbattery.com  X  
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3.5 Modelo Económico  
Este modelo tem como base as comunidades necessitadas em países com zonas de maior pobreza, e como tal 

tem como objetivo ter o menor custo possível.  

Começando pela bomba de água, estima-se que uma bomba de água de apenas 12V, apesar de não conseguir 

proporcionar grande fluxo de água, para o estudo em causa é suficiente para suprir a necessidade estimadas. 

Relativamente as baterias, as ideias para este caso são as baterias de lítio devido a sua alta energia especifica 

tornando o sistema leve e portátil. Outro importante fator na escolha foi a manutenção da bateria, sendo que as 

baterias de lítio não necessitam de manutenção e são altamente resistentes e tolerantes. 

Assim, optou-se por escolher as famosas baterias 18650. São o formato de baterias de lítio mais comum [44], o 

que torna-as fáceis de obter, baratas e uma grande variedade existente das mesmas. Ligando várias em paralelo 

e em série, consegue-se facilmente uma tensão de 12V e uma capacidade de 5200 mAh, o que em teoria tem o 

potencial para permitir o funcionamento da bomba por mais de 10 horas. 

Para completar o sistema, foi escolhido um painel de apenas 20Wp. Após analisar a irradiância para o problema 

em causa, constatou-se que a irradiância media para grande parte dos estados do Brasil são relativamente altos. 

Por exemplo para o estado do Ceará são 4,5 kWh/m^2 por dia. Com isto, feitas as contas, o painel produz em 

média 67 Wh, o suficiente para carregar as baterias propostas num só dia. 

Como referido anteriormente, devido à diferença de mercados é proposto a elaboração de diferentes modelos 

para os respetivos mercados recorrendo à análise às empresas anteriormente realizada. 

A escolha dos componentes foi realizada através da análise anteriormente feita, após contactar algumas 

empresas, e ter sido feita uma comparação entre custos e especificações dos produtos. Retirou-se alguns 

exemplos das mesmas para comparação e justificação da escolha dos componentes. 
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3.5.1 Modelo Económico Europeu  
 

Bomba de água: 

 

Tabela 6 -Informação sobre as bombas de água selecionadas no mercado europeu 

Bomba de água 

Empresa Site 
Tensão 

Nominal 

Fluxo 

máximo 

Altura 

máxima 

Preço 

(mínimo) 

Panasonic eu.industrial.panasonic.com 24V 4,0 L/min 5,5m 38.43 € 

      

AirControl Aircontrol.es 12V 4,0 L/min 5m 51,00 € 

  12V 4,0 L/min 5,5m 133,00 € 

 

Através da Tabela 6 podemos verificar que a bomba de água mais barata seria a fornecida pela Panasonic 

europeia, mas está necessita de 24V para funcionar pelo que teria que se aumentar o número de baterias assim 

como a necessidade de um painel superior o que acabaria por aumentar significativamente os custos. Com isto 

optou-se por escolher a bomba de água de 12V da AirControl, com o preço de 51 euros. 

 

 

Baterias: 

Após a análise de algumas empresas, conclui-se que as baterias mais vendidas e simultaneamente as mais 

baratas são as de lítio do tipo LiFePO4 e de lítio cilíndricas conhecidas como 18650. 

Na Tabela 7 apresenta-se as características das baterias selecionadas para o mercado europeu. 
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Tabela 7 -Informação sobre as baterias selecionadas no mercado europeu 

Baterias 

Tipo de bateria Empresa 
Tensão 

Nominal 
Capacidade Wh/Kg 

Preço por 

Wh 

(€/Wh) 

LiFePO4 

 
Mylithumbattery 

12 7,5 83,33 1,22 

12 12 92,90 1,00 

12 20 85,71 0,96 

12 40 91,43 0,88 

12 55 84,62 0,97 

18650 (Lítio) 

GWL Power 

3,3 1,1 93,08 0,42 

3,7 2,6 200,42 0,25 

3,7 3,2 241,63 0,31 

LiFePO4 

 

3,2 20 98,46 0,37 

3,2 60 128 0,32 

12 20 53,69 0,45 

12 40 45,71 0,40 

12 60 47,65 0,38 

 

Da análise da tabela podemos verificar que as baterias 18650 têm um custo muito menor por Wh e um peso 

inferior às baterias de LiFePO4, pelo que serão a melhor opção para este modelo. 

 

 

Figura 25 - Comparação das baterias 18650 da empresa GWL Power 
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Existem várias variantes das baterias 18650 sendo as de 2,6 Ah as de menor custo. 

Como a tensão destas é apenas 3,7V e a bomba de água necessita de 12V, seriam necessárias 4 ligadas em série. 

Para aumentar também a capacidade para 5,2 Ah é necessário mais 4 ligadas em paralelo (Figura 26). 

 

Figura 26 - Esquema de ligação das baterias proposto para o modelo económico. 

Painel solar e controlador 

Tal como as bombas de água de 12V, os painéis solares de baixa potência não são muito frequentes na Europa, 

devido à procura destes ser muito reduzida, pois apenas servem para aplicações de muito baixa potência. 

Tabela 8 -Informação sobre o painel solar e controlador de carga selecionados no mercado europeu. 

Painel Solar 

Empresa Potência Máxima Tensão Máxima Corrente Máxima Preço 

GWL Power 20 Wp 18,43 V 1,09 V 12,53€ 

Controlador de carga 

Empresa Tecnologia Tensão Nominal 
Corrente máxima 

de saída 

Potência 

máxima 
Preço 

GWL Power PWM 12V 3A 36W 9,82€ 

 

Da análise da Tabela 8, a empresa com a melhor proposta para as baterias é a que disponibiliza o painel solar de 

20w por um preço abaixo dos 13 euros e um controlador solar por aproximadamente 10 euros. Fica assim o 

conjunto baterias, painel e controlador de carga por menos de 25 euros. 
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3.5.2 Modelo Económico Asiático  
 

Bomba de água 

Tabela 9 -Informação sobre as bombas de água selecionadas no mercado asiático. 

Bomba de água 

Empresa Site 
Tensão 

Nominal 

Fluxo 

máximo 

Altura 

máxima 

Preço 

(mínimo) 

Dongguan Shenpeng 

Electronics 
Made-in-china.com 12V 7,0L/min 3m 6,12€ 

BLDCPUMP Bldcpump.com 
12V 4,0 L/min 3m 2,29 € 

24V 14,0 L/min 6m 8,79 € 

 

No site Made in China, as bombas de água com os parâmetros necessários para satisfazer as necessidades deste 

modelo e com menor custo encontram-se na Tabela 9 Contudo uma empresa especializada em bombas de água 

DC, com o nome BLdcpump, consegue fazer uma melhor proposta do que as encontradas nos websites gerais, 

como o made-in-china e o alibaba.  

 

Baterias 

Com a informação adquirida no modelo anterior, optou-se por escolher as baterias de lítio 18650, fazendo uma 

análise entre as várias variantes das mesmas. Mas, ao contrário do mercado europeu, o mercado asiático tem 

uma enorme oferta neste domínio. 

Uma análise de várias empresas através do site made-in-china, pode ser observada na Tabela 10 

Tabela 10 -Informação sobre as baterias selecionadas no mercado asiático. 

Baterias 

Empresa Capacidade 
Quantidade 

mínima 
Preço maior Preço menor 

Shenzhen Believe Technology 2.6 Ah 500 / 50000 2,62€ 1,05€ 

Samsung 2.6 Ah 1000 / 5000 2.01€ 1,59€ 

Naccon Power Technology 2.6 Ah 500 / 10000 1.31€ 1,18€ 

Fuzhou Tdrforce Technology 2.6 Ah 5000 -- 2,80€ 

 

Os preços apresentados variam muito em função do preço das quantidades encomendadas. Uma otimização dos 

preços aponta para um número de encomendas na ordem das 50000 unidades. Contudo, é possível obter um 

custo semelhantes, por apenas 500 unidades.  
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Painel solar 

 

Tabela 11 - Informação sobre os painéis solares selecionadas no mercado asiático. 

Painel Solar 

Empresa Tecnologia 
Potência 

Máxima 

Tensão 

Máxima 
Corrente Máxima Preço 

Yuhuan 

Solar 

Energy 

Source 

silício 

policristalino 

20W 17,6V 1,14A 10,59 

30W 17,6V 1,67A 15,77 

40W 17,6V 2,24A 21,03 

silício 

monocristalina 

20W 17,8V 1,12A 14,02 

40W 17,8V 2,32A 28,04 

 

Ao analisar a Tabela 11, podemos notar que exista uma grande variedade de painéis com ligeiras diferenças de 

potência. Contudo, para uma comparação mais precisa entre o modelo europeu e o modelo asiático, deve-se 

considerar painéis com a mesma potência. Sendo assim, o painel solar escolhido foi o de Silício policristalino de 

20W com o preço de 10,59 euros. 

 

Tabela 12 -- Informação sobre controladores de carga selecionadas no mercado asiático. 

Controlador de carga 

Empresa Tecnologia Tensão Nominal 
Corrente máxima 

de saída 

Potência 

máxima 
Preço 

TMO PWM 12V 10A 120W 3,55€ 

JYINS PWM 12V 5A 60W 7,10€ 

CARSPA PWM 12V 10A 120W 5,32€ 

 

Na Tabela 12 encontram-se alguns dos controladores de carga disponíveis no site “made in china”.  

O controlador com as características necessárias para satisfazer, ao menor preço, as necessidades do modelo é 

o da empresa TMO, com o custo de 3,55 €. 

 

 

 



48 
 

3.5.3 Resumo 
 

Tabela 13 - Comparação dos modelos económicos (*para uma irradiância média anual de 1600 kWh/m2). 

 Descrição 
Solução Económica 

(China) 
Solução Económica (EU) 

Bomba de água 

Potência 4,8 W 6,0 W 

Fluxo máximo 240 L/H 240 L/H 

Altura máxima 3 m 4 m 

Custo 2,29 € 51,00 € 

Bateria 

Capacidade 5200 mAh 5200 mAh 

Tipo de bateria LiFePO4 (18650) LiFePO4 (18650) 

Custo 10,48 € 19,17 € 

Painel Solar 

Potência máxima 20 Wp 20 Wp 

Tecnologia Policristalino Policristalino 

Produção diária * 67 wh/dia 67 wh/dia 

Custo 10,59 € 12,57 € 

Outros custos 

Controlador de 

bateria 
1,15 € 1,15 € 

Controlador de 

Carga 
3,55 € 9,98 € 

Conjunto 

Litros por recarga <2160 Litros <2160 Litros 

Horas de uso por 

carregamento 
< 9 Horas < 9 Horas 

Tempo de 

carregamento 
>1 dia >1 dia 

Peso (bomba + 

baterias) 
>0,5 Kg >0,5 Kg 

Custo total 28,06 € 93,87 € 

 

Ao analisar a Tabela 13, é possível constatar que as soluções referentes à China e à Europa têm características 

muito semelhantes. A diferença no custo total é, porém significativa, devido à diferença dos mercados, como foi 

referido anteriormente. O componente onde é possível notar-se maior discrepância é a bomba de água. Sendo 

que a bomba de água no modelo europeu, custa cerca de 22 vezes mais. O pequeno número empresas europeias 

a comercializar bombas de águas de baixa potência pode justificar essa diferença. 
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3.6 Modelo Robusto 
Na atualidade, nos países europeus, ainda é utilizado poços de águas. Na verdade, estima-se que 1 em cada 10 

cidadãos da Europa utiliza água proveniente de pequenos sistemas, como poços de água [45], devido a existência 

de uma grande percentagem da população a viver em zonas rurais, como pode ser observado na Figura 27. 

Os poços de água são mais frequentes em zonas rurais como quintas, aldeias e até pequenas cidades. Podem 

também ser encontradas em casas de ferias, em zonas de campismo e até em zonas em torno de grandes cidades 

[45]. 

 

Figura 27 -Mapa de percentagem de população rural (Retirado de [45]). 

 

Utilizando o modelo anterior, e fazendo uma adaptação para as condições dos países europeus, desenvolveu-se 

um novo modelo. Com o objetivo de disponibilizar água em zonas rurais, e atendendo também à componente 

financeira, na economização de água. 

Analisando o modelo económico, é de notar que se obtém um custo significativamente menor se recorrendo ao 

mercado asiático, devido à maior oferta e maior volume de negócios do mesmo.  

Posto isto, o modelo robusto foi elaborado para ter o preço menor, recorrendo às empresas no mercado asiático. 
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3.6.2 Modelo proposto 
 

Bomba de água: 

No modelo económico foi utilizado uma bomba de água da empresa BLdcpump por: serem especialistas em 

bombas de água, apresentarem uma melhor proposta do que as encontradas nos websites gerais e 

disponibilizam a ficha técnica detalhada (Tabela 14). Foi escolhida a bomba desta empresa com o maior alcance, 

isto é, profundidade máxima, uma vez que a profundidade dos poços varia.  

 

Tabela 14 - Informação sobre a bomba de água selecionada para o modelo robusto. 

Bomba de água 

Empresa Site 
Tensão 

Nominal 

Fluxo 

máximo 

Altura 

máxima 

Preço 

(mínimo) 

BLDCPUMP Bldcpump.com 24V 23,0 L/min 16m 25,46 € 

 

 

Baterias: 

Como foi analisado anteriormente, as baterias com a melhor relação custo/wh são as baterias cilíndricas 18650 

sendo para além disso facilmente agrupáveis para alcançar a capacidade à tensão desejada. 

Para o pior cenário possível, ou seja, profundidade máxima, o fluxo diminui para 1,0 litros por minuto, ou seja 

para extrair 200 litros de água teria de operar 200 minutos.   

Analisando a ficha técnica, verifica-se que a bomba de água tem 86,4 watts de potência. Isto significa que para 

extrair 200 litros utiliza perto de 290 wh. Para a bomba de água conseguir funcionar apenas utilizando as baterias, 

estas tinham de ter no mínimo uma capacidade de 12000 mAh. 

Posto isto, foi escolhido o seguinte esquema de ligação (Figura 28): 

 

Figura 28 -Esquema de ligação das baterias proposto para o modelo robusto. 
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Como cada célula de bateria tem 3,7 V de tensão e 2,6 Ah de capacidade, com este esquema de ligação de sete 

baterias em série, e quatorze conjuntos em paralelo, obtém-se uma tensão de 25,9 V e uma capacidade máxima 

de 36,4 Ah, ou 36400 mAh (Tabela 16). Permite-se assim o funcionamento da bomba por cerca de 10 horas, o 

que se resume na extração de 600 litros de água à profundidade máxima.  

Como foi constatado no modelo económico, as baterias com melhor custo/quantidade foram escolhidas também 

para este modelo (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Informação sobre a bateria selecionada para o modelo robusto. 

Baterias 

Empresa Capacidade Quantidade mínima Preço maior Preço menor 

Naccon Power Technology 2.6 Ah 500 / 10000 1.31€ 1,18€ 

 

 

Tabela 16 - Informação sobre conjunto de baterias selecionadas para o modelo robusto. 

Conjunto das baterias 

Número de células Capacidade total Tensão total Custo Total 

28 36400 mAh 25,9V 128,38€ 

 

 

Painel solar 

Na escolha do painel solar, é necessário ter em consideração o potencial solar nos diversos países europeus, 

dado que o potencial solar sofre grandes variações de país para país (Figura 29). Por exemplo, Portugal tem uma 

irradiância anual medial superior a 1600 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 enquanto que, países como Inglaterra ou Luxemburgo, têm 

apenas perto de 1000 𝑘𝑊ℎ/𝑚2. 

Para que o sistema seja viável, independentemente do país onde for utilizado, foi assumido o pior caso, ou seja, 

uma irradiância de 1000  𝑘𝑊ℎ/𝑚2 anuais. 

 

 

 

  



52 
 

 

Figura 29 - Mapa da distribuição da radiação global média anual na Europa (retirado de [46]). 

 

Tal como foi proposto para o modelo económico, foi intenção utilizar componentes com a mesma tensão para 

simplificar o circuito e minimizar os custos. Assim o painel solar e a bomba de água para este modelo teriam de 

funcionar também a 24 volts. 

Da análise dos paneis solares no mercado, salienta o facto de 270w de potência ser o valor mínimo que garanta 

uma tensão de 24V.  

Tabela 17 - Informação sobre os painéis solares selecionados para o modelo robusto. 

Painel Solar 

Empresa Tecnologia 
Potência 

Máxima 

Tensão 

Máxima 
Corrente Máxima Preço 

Rosen Solar 

Energy 

Technology 

silício 

policristalino 

270 31,0 8,73 55,38€ 

290 31,8 9,12 59,48€ 

330 37,4 8,83 67,68€ 

silício 

monocristalino 

270 31,40 8,76 60,19€ 

290 32,20 9,01 64,65€ 

 

A partir da Tabela 17, foi escolhido o painel de silício monocristalino de 270W, por ter uma eficiência superior 

para um custo muito semelhante ao do painel de silício policristalino. 
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Com a ficha técnica do painel selecionado é possível calcular a energia produzida num ano, que por sua vez pode 

ser convertida para energia diária, através da equação 3.1 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 𝐴 ∙ 𝑛 ∙ 𝐻      (3.1) 

Sendo  

• 𝐴, a Área total das células do painel solar (𝑚2) 

• 𝑛, a eficiência do painel solar (%) 

• 𝐻, a radiação solar média anual que incide diretamente no painel solar (𝑊/𝑚2) 

 

Através dos dados do painel solar e da equação 3.1, é possível calcular a energia média diária produzia pelo 

painel (cerca de 687 Wh por dia). Garante assim energia suficiente para a utilização da bomba por dois dias nas 

condições anteriormente descritas, ou o carregamento das baterias em cerca de 80%.  

Ao contrário do modelo económico, atendendo a que o painel solar escolhido é de maior potência, é 

recomendado o uso de um MPPT em vez de um Controlador de carga. Vários modelos de controlador de carga 

são apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 -Informação sobre os controladores de carga selecionados para o modelo robusto. 

Controlador de carga 

Empresa Tecnologia 
Tensão de 

Entrada máxima 

Corrente máxima 

de saída 

Potência 

máxima 
Preço 

Foshan Suoer 

Electronic 

MPPT 50V 10A 290W 21,61 € 

MPPT 50V 20A 580W 29,11 € 

MPPT 50V 30A 860W 62,11 € 

 

Tenho em conta que o painel solar tem uma corrente máxima de saída 8,76 amperes, um MPPT com uma 

capacidade máxima de 10 amperes é suficiente para este sistema funcionar corretamente e em segurança. 
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3.6.3 Análise Financeira  
Devido ao preço da eletricidade variar de país para país assim com o preço da água, foi feito um levantamento 

do preço dos mesmos de dez países da europa (Tabela 19). São estes: Portugal, Espanha, França, Reino Unido, 

Bélgica, Holanda, Suécia, Dinamarca, Áustria e Finlândia. 

Tabela 19 - Preço da água e eletricidade por país (Retirado de [47], [48]). 

País Portugal Espanha França Reino Unido Bélgica 

Preço da água 

(€/m3) 
2,15 € 2,18 € 3,60 € 4,36 € 4,10 € 

Preço da 

eletricidade 

(€/kWh) 

0,22 € 0,22 € 0,18 € 0,19 € 0,29 € 

País Holanda Suécia Dinamarca Áustria Finlândia 

Preço da água 

(€/m3) 
5,21 € 4,13 € 7,32 € 3,99 € 4,40 € 

Preço da 

eletricidade 

(€/kWh) 

0,16 € 0,2 € 0,3 € 0,2 € 0,16 € 

 

Como foi referido anteriormente, a irradiância solar também sofre grandes variações consoante o país. Assim, 

para ter uma ideia mais preciso da economização/rentabilidade do modelo foi tido em conta a irradiância media 

anual de cada um desses país (Tabela 20). 

Tabela 20 - Irradiância ótima média anual por país (Retirado de [49]). 

País Portugal Espanha França Reino Unido Bélgica 

Irradiância solar 

media anual 

(kWh/m2) 

1873 1819 1437 1090 1111 

País Holanda Suécia Dinamarca Áustria Finlândia 

Irradiância solar 

media anual 

(kWh/m2) 

1115 1079 1129 1377 1054 
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Com os dados da Tabela 19 é possível calcular a poupança de água anual por país. Com os dados da Tabela 20 é 

possível calcular a poupança na eletricidade ao recorrer ao painel solar para recarregar as baterias e energizar a 

bomba na extração de 200 litros diários (Figuras 30 e 31). 

 

Figura 30 - Poupança anual para 200 litros diários por país. 

  

Figura 31 - Eletricidade anual economizada por país. 

 

Sabendo o preço total do modelo, é possível calcular o tempo de retorno do investimento por país, isto é, o 

número de anos que o valor poupado em água necessita para cobrir o valor total do investimento (Figura 32).  
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Figura 32 - Tempo de retorno do modelo robusto por país. 

 

É possível também estimar a eletricidade poupada ao utilizar o painel solar, isto é, a eletricidade utilizada pela 

bomba de água do painel solar em vez de recorrer à rede elétrica. Sabendo o custo do conjunto painel solar e 

MPPT, é possível calcular o tempo de retorno do investimento deste conjunto por país. Informação que pode ser 

útil, visto que em certos casos pode ser possível ligar a rede local nem ser necessário o painel solar (Figura 33). 

 

Figura 33 - Tempo de retorno do Painel solar e MPPT por país. 

 

É importante referir que não foi tido em conta o custo da elaboração do furo de água, devido aos valores 

dependerem das condições do local, como por exemplo, a profundidade dos lençóis de água[50]. 
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3.6.4 Resumo  
 

Tabela 21 - Descrição do modelo robusto (*para uma irradiância média anual de 1000 kWh/m2, **na profundidade máxima 
permitida pela bomba). 

 Descrição Solução Europa 

Bomba de água 

Potência 86,4 W 

Fluxo máximo 1380 L/H 

Altura máxima 16 m 

Custo 25,46 € 

Bateria 

Capacidade 36400 mAh 

Tipo de bateria LiFePO4 (18650) 

Custo 128,38 € 

Painel Solar 

Potência máxima 270 W 

Tecnologia Policristalino 

Produção diária * 687 wh/dia 

Custo 60,19 € 

Outros custos 

Controlador de 

bateria 
1,15 € 

MPPT 21,61 € 

Conjunto 

Litros por recarga** <600  

Horas de uso por 

carregamento 
< 10 Horas 

Tempo de 

carregamento* 
>2 dia 

Peso (bomba + 

baterias) 
>0.5 Kg 

Custo total  236,79€ 

 

 

Na Tabela 21 podem ser observadas algumas características do modelo, assim como o custo total do 

mesmo. Podemos verificar que, apesar do preço ser superior ao preço do modelo económico, as suas 

especificações garantem um desempenho superior para corresponder às necessidades dos países 

europeus. 
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Capítulo 4   Modelo de simulação 
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4.1 Modelo da Bateria 
Para simular as baterias utilizadas no modelo proposto, utilizou-se um modelo genérico de baterias em 

SIMULINK. O modelo permite simular as dinâmicas de carga e descarga de quatro diferentes tipologias de 

baterias: Chumbo-ácido, Níquel-cadmio (NiCd), níquel-hidreto metálico (NiMH) e iões de lítio. 

O modelo escolhido é de fácil utilização e demonstra conseguir representar com precisão o comportamento 

dinâmico da bateria [51].  

Os modelos são elaborados com base no modelo retirado de [52]. Este modelo permite caracterizar o 

comportamento das diferentes tipologias de baterias. O esquema de carga e descarga equivalente pode ser 

analisado na figura 34. 

 

 

 

Figura 34 - Circuito de carga e descarga equivalente do modelo da bateria (Retirado de [52]). 
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4.1.2 Tipologias de Baterias  
O sistema apresenta um modelo de carga e descarga para as diferentes tipologias de bateiras mencionadas 

anteriormente. O modelo de descarga utilizado é o modelo de Shepherd, e tem a vantagem de modelar com 

precisão a dinâmica da tensão quando a corrente de descarga é variável ao longo do tempo [51].  O modelo de 

carga tem uma grande dependência da característica de fim de carga (EOC), visto que esta difere muito entre os 

diferentes tipos de baterias. 

 

Para as equações que definem o comportamento das seguintes tipologias de bateria foi usada a seguinte 

nomenclatura [52]: 

• 𝐸Bat𝑡   , tensão não linear (𝑉) 

• 𝐸0 , tensão constante (𝑉) 

• 𝐸𝑥𝑝(𝑠) , zona exponencial dinâmica (𝑉) 

• 𝑆𝑒𝑙(𝑠) , modo da bateria sendo que: 

o 𝑆𝑒𝑙(𝑠) = 0  é o modo de descarga  

o 𝑆𝑒𝑙(𝑠) = 1  é o modo de carga  

• 𝐾1 , constante de polarização (𝑉) 

• 𝐾2 , resistência de polarização (Ω) 

• 𝑖∗ , corrente dinâmica de baixa frequência (𝐴) 

• 𝑖 , corrente da bateria (𝐴) 

• 𝑖𝑡 , capacidade extraída (𝐴ℎ) 

• 𝑄 , capacidade máxima da bateria (𝐴ℎ) 

• 𝐴 , tensão exponencial (𝑉) 

• B , capacidade exponencial (𝐴ℎ) 

 

 

4.1.2.2 Modelo de Chumbo-ácido 
O comportamento das baterias de chumbo-ácido [52] é dado por: 

Modelo de Descarga (𝑖∗ > 0) 

𝐸Bat𝑡  =  𝐸0 − 𝐾 ∙
𝑄

𝑄−𝑖𝑡
∙ 𝑖∗ − 𝐾.

𝑄

𝑄−𝑖𝑡
∙ 𝑖𝑡 + 𝐿−1 (

𝐸𝑥𝑝(𝑠)

𝑆𝑒𝑙(𝑠)
∙ 0)       (4.1) 

Modelo de Carga (𝑖∗ < 0) 

𝐸Bat𝑡  =  𝐸0 − 𝐾 ∙
𝑄

𝑖𝑡+0.1∙𝑄
∙ 𝑖∗ − 𝐾.

𝑄

𝑄−𝑖𝑡
∙ 𝑖𝑡 + 𝐿−1 (

𝐸𝑥𝑝(𝑠)

𝑆𝑒𝑙(𝑠)
∙

1

𝑠
)        (4.2) 
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4.1.2.3 Modelo de Iões de Lítio 
O comportamento das baterias de iões de lítio [52] é dado por: 

Modelo de Descarga (𝑖∗ > 0) 

𝐸Bat𝑡  =  𝐸0 − 𝐾 ∙
𝑄

𝑄−𝑖𝑡
∙ 𝑖∗ − 𝐾.

𝑄

𝑄−𝑖𝑡
∙ 𝑖𝑡 + 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐵 ∙ 𝑖𝑡)     (4.3) 

Modelo de Carga (𝑖∗ > 0) 

𝐸Bat𝑡  =  𝐸0 − 𝐾 ∙
𝑄

𝑖𝑡+0.1∙𝑄
∙ 𝑖∗ − 𝐾.

𝑄

𝑄−𝑖𝑡
∙ 𝑖𝑡 + 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐵 ∙ 𝑖𝑡)     (4.4) 

 

As baterias de chumbo-ácido e de iões de lítio têm as mesmas características de EOC, devido a tensão 

aumentar rapidamente quando esta alcança a carga total. Este fenómeno é modelado através do paramento 

da resistência de polarização. No modo de carga, a resistência de polarização aumenta até a bateria quase 

carrega por completo (𝑖𝑡 = 0). Acima disto, a resistência de polarização aumenta abruptamente [51]. 

A resistência de polarização e dada equação 4.5 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 = 𝐾
𝑄

𝑖𝑡
     (4.5) 

 

Porem teoricamente quando 𝑖𝑡 = 0, ou seja, a bateria encontra-se complemente carregada, a resistência de 

polarização é infinita, mas pratica este caso não acontece. Foi verificado através de experiências que existe um 

desvio de cerca de 10% no ponto de capacidade máxima bateria [51]. Sendo assim a equação da resistência de 

polarização pode ser rescrita. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 = 𝐾
𝑄

𝑖𝑡−0.1∙𝑄
     (4.6) 
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4.1.2.4 Modelo de Níquel-Cadmio e Níquel Hidreto Metálico   
O comportamento das baterias de Níquel-Cadmio e de Níquel Hidreto Metálico [52] é dado por: 

Modelo de Descarga (𝑖∗ > 0) 

𝐸Bat𝑡  =  𝐸0 − 𝐾 ∙
𝑄

𝑄−𝑖𝑡
∙ 𝑖∗ − 𝐾.

𝑄

𝑄−𝑖𝑡
∙ 𝑖𝑡 + 𝐿−1 (

𝐸𝑥𝑝(𝑠)

𝑆𝑒𝑙(𝑠)
∙ 0)     (4.7) 

 

Modelo de Carga (𝑖∗ < 0) 

𝐸Bat𝑡  =  𝐸0 − 𝐾 ∙
𝑄

|𝑖𝑡|+0.1∙𝑄
∙ 𝑖∗ − 𝐾.

𝑄

𝑄−𝑖𝑡
∙ 𝑖𝑡 + 𝐿−1 (

𝐸𝑥𝑝(𝑠)

𝑆𝑒𝑙(𝑠)
∙

1

𝑠
)     (4.8) 

 

 

Estas duas tipologias de baterias têm uma característica de EOC muito particular. Ao contrário das anteriores, 

após a bateria alcançar a carga completa, a tensão diminui lentamente, dependo da amplitude de corrente. Este 

fenómeno é de extrema importância em ter em consideração para este modelo, visto que o controlador de carga 

da bateria baseia-se na diferença de tensão para parar de carregar [51]. 

Quando a bateria alcança a carga completa, (𝑖𝑡 = 0), a tensão começa a diminuir. Por o carregador continua a 

subcarregar a bateria (𝑖𝑡 < 0) o que leva também a diminuição da tensão. 

Este fenómeno pode ser representado na equação da resistência de polarização na equação 4.9 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎çã𝑜 = 𝐾
𝑄

|𝑖𝑡|−0.1∙𝑄
         (4.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

4.2 Modelo do Painel solar 
Para simular o painel solar no modelo proposto foi utilizando também um modelo genérico de um array solar. 

Este modelo permite simular painéis solares já pré-definidos ou qualquer outro, recorrendo aos dados na ficha 

técnica fornecidos pelo fabricante. Permite ainda simular vários painéis ligados em série e/ou paralelo formando 

um array. No caso do modelo proposto, foi apenas simulado um painel solar, como foi definido anteriormente. 

O circuito da Figura 35 corresponde ao modelo de cinco parâmetros, sendo estes uma fonte de corrente, um 

díodo com dois paramentos (𝐼0 e 𝑛𝐼), e duas resistências, uma em série (Rs) e uma em paralelo (Rsh). 

Representam os efeitos da irradiância e da temperatura na característica I-V do modelo. 

 

Figura 35 – Modelo equivalente do painel solar (retirado de [53]). 

 

A caraterística para um único módulo pode ser definida por: 

 

𝐼𝑑 = 𝐼0 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑉𝑑

𝑉𝑇
) − 1]      (4.10) 

 

𝑉𝑇 =
𝑘𝑇

𝑞
∙ 𝑛𝐼 ∙ 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙      (4.11) 
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Onde a seguinte fui utilizada a seguinte nomenclatura: 

• 𝐼𝑑   , corrente do díodo (A) 

• 𝑉𝑑   , tensão do díodo (V) 

• 𝐼0  , corrente de saturação do díodo (A) 

• 𝑛𝐼  , fator ideal do díodo 

• 𝑘  , constante de Boltzmann (1,3806x1023 J.K-1) 

• 𝑞  , módulo de carga do eletrão (1,6022x1019 C) 

• 𝑇  , temperatura da célula (K) 

• 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙  , número de células ligadas em série no módulo 

 

4.3 Modelo da Bomba de água 
Um modelo da bomba preciso não foi possível ser obtido, devido a não existir nenhum modelo de um motor DC 

de baixa potência que relacione a potência com o fluxo de água. Para esta simulação apenas foi focado o 

consumo da bomba, que através da folha técnica da mesma, é possível saber o consumo para o fluxo de água 

desejado. Como tal, foi utilizado uma carga para simular a bomba de água. 

 

4.4 Modelo Completo 
Reunidos todos os modelos anteriores, obtemos um modelo completo da solução proposta (Figura 36). Foi 

adicionado uma resistência ao painel solar para quando este se encontra desconectado da bateria.  

 

Figura 36 - Modelo utilizado na simulação da solução proposta. 
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Para efetuar a troca entre o carregamento e a descarga da bateria, isto é, quando esta ligada ao painel solar ou 

quando esta ligada a bomba de água, foi utilizado um “Relay” e um operador logico “not” que analisa o SOC da 

bateria, e conforme o mesmo, ativa o “Switch de carga” ou o “Switch do painel”. 

 

 

Figura 37 - Modelo utlizado para simular a) interruptor b) díodo. 

 

Estes últimos são compostos por interruptores ideais, (“Switch Ideal”), que recebem o sinal do Relay ou do 

operador logico “not” e interrompem ou fazem a ligação entre os componentes.  

Por fim foi adicionado um díodo para impedir correntes inversas entre a bateria e o painel solar. Ambos os 

modelos podem ser observados na Figura 37. 
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5.1 Simulação do sistema 
 

5.1.1 Introdução 
Nesta simulação foi simulado a solução proposta, focando-se na fiabilidade do sistema proposto. Isto é, a 

capacidade da bateria para alimentar a bomba de água, e a capacidade do painel solar para carregar a bateria. 

O programa utilizado para correr a simulação é SIMULINK. Este programa permite modelagem, simulação e 

analise de sistemas dinâmicos. Contém várias bibliotecas e modelos pré-concebidos de fácil adaptação para 

validação de modelos. 

 

5.1.2 Configuração dos parâmetros  
O primeiro passo é configurar os parâmetros do painel solar e da bateria para corresponder aos utilizados no 

modelo. As especificações e as características do painel solar assim como os da bateria podem ser obtidos através 

da sua folha técnica fornecida pelo fabricante dos mesmos. 

 

5.1.2.1 Painel solar   
O modelo utilizado para simular o painel solar está preparado para poder simular um array de painéis, por isso é 

necessário não só introduzir os parâmetros do painel, mas também escolher o número de painéis no array, neste 

casso basta selecionar 1 nas duas opções (número de “strings” e número de painéis em série). 

 

 

Figura 38 - Configuração do modelo do painel. 



72 
 

Este modelo possui uma base de dados com as características de vários paneis no mercado, contudo o painel 

selecionado para o modelo não se encontra nessa base de dados. Para introduzir os dados relativos a este painel 

basta selecionar o parâmetro “Module”, e selecionar “User-defined”, permitindo assim a introdução manual dos 

parâmetros. 

 

 

Figura 39 - Configuração das características do modelo do painel solar. 

 

Por fim é necessário dar dois inputs ao painel solar. Para isso basta introduzir dois blocos de “constant”, um com 

a temperatura exterior, e outro com a irradiância solar incidente no painel.  

 

Figura 40 - Inputs do modelo do painel solar. 
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É possível ainda fazer um plot da característica I-V e P-V que irá corresponder ao painel que irá ser simulado 

através dos dados inseridos (Figura 41). 

 

Figura 41 - Características I-V e P-V do painel simulado. 

5.1.2.2 Baterias 
O modelo da bateria utilizado tem a capacidade para simular as características das diferentes químicas da 

bateria, sendo assim necessário escolher a química da bateria pretendida.  

 

Figura 42 - Configuração dos paramentos do modelo da bateria. 
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Através da folha técnica das baterias, retira-se os parâmetros necessários para preencher o modelo da bateria, 

e é possível também escolher a carga inicial da bateria. 

Existe ainda um separador “Discharge” que configura as características de descarga da bateria. Contudo por 

defeito, ao escolher o tipo da bateria, este separador é preenchido com valores padrão correspondentes.  

 

5.1.2.3 Relay 
A configuração do Relay define a ligação da bateria, isto é, quando está ligada ao painel solar e a carregar, ou 

quando esta ligada a bomba de água e esta a descarregar. Isto é feito através do SOC da bateria, que é utilizado 

para definir quando a bateria está “on” ou “off”. Sendo neste caso, considerado o “on” ligado à bomba de água 

e o “off” ligado ao painel solar. 

 

Figura 43 - Configuração do relay. 

Sendo o parâmetro “Switch on point” o valor do SOC que irá mudar o estado da bateria para “on”, e o parâmetro 

“Switch off point”, o valor do SOC que irá mudar o estado da bateria para “off”. 
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5.1.3 Resultados 
Foram realizadas várias simulações para estudar a fiabilidade do sistema, nomeadamente, o tempo de utilização, 

tempo de recarga e a sua utilização alternada. 

 

Simulação de descarga 

 

 

Figura 44 - Simulação de descarga do modelo (SOC por segundo). 

 

Na figura 44 foi simulada a extração de água, isto é, a utilização da bomba de água recendendo às baterias. Os 

resultados demonstram que a bateria completamente carregada, alimentaria a bomba de água por mais de 10 

horas (36000 segundos), extraindo assim cerca de 2400 litros de água com uma única recarga. 



76 
 

Simulação de carga 

 

 

Figura 45 - Simulação de carga do modelo (SOC por segundo). 

Nas figuras 45 e 46 foi simulado o carregamento do modelo, isto é, recarregar as baterias através de do painel 

solar, para uma irradiância média de 1600 kWh/m2. 

Os resultados demonstram que apenas seriam necessários cerca de 10000 segundos, menos de 3 horas para o 

carregamento completo das baterias. Sendo assim, o carregamento das baterias é 3,5 vezes mais rápido do que 

o consumo da bomba de água. 

 

Figura 46 - Corrente da bateria durante na carga e descarga do modelo. 
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Simulação em condições reais 

 

 

Figura 47 - Simulação real da utilização do modelo (SOC por segundo). 

Na Figura 47 foi realizada uma simulação com condições mais próximas da realidade. Isto é, limitar a carga da 

bateria entre os 20 e os 80% de carga. Por outras palavras, limitar a carga a 80% da capacidade da bateria, e 

descarga a 20%. Os resultados demostram que nestas condições é possível a utilização da bomba de água por 

mais de 6 horas de funcionamento e apenas 2 horas para o seu carregamento completo. 

 

 

5.1.4 Análise de resultados 
Com a análise dos resultados obtidos, é possível concluir que o sistema tem capacidade para extrair cerca de 

2400 litros de água numa única recarga, e recarrega em menos de 3 horas. 

O valor da irradiância solar utilizado foi de 1600 kWh/m2, um valor que pode ser superior em certas zonas do 

Brasil, diminuindo assim o tempo de recarga do sistema. 

As necessidades das comunidades variam entre si. Contudo a ONU estipula que para cobrir as necessidades 

básicas, cada pessoa necessita entre 50 a 100 litros de água por dia [54]. Com base nestes dados, é possível 

concluir que um sistema destes consegue suprimir as necessidades de uma comunidade pequena, isto é, entre 

15 a 30 pessoas. 
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5.2 Simulação da bateria  
 

5.2.1 Introdução 
Nesta simulação o foco são as baterias e seu comportamento. O programa utilizado para correr a simulação é o 

COMSOL 5.4 Multiphysics. Com este programa é possível fazer um estudo intensivo e detalhado das baterias nas 

áreas de elétricidade, mecânica estrutural, acústica, escoamento e química. Esta simulação serve como um ponto 

de partida para próximos estudos de baterias, e pode ser utilizado para o estudo do desempenho das baterias 

de lítio em diferentes condições de operação, para diferentes configurações de elétrodos e de materiais. 

 

5.2.2 Definição do modelo  
Ao iniciar o programa, o primeiro passo é escolher a dimensão do modelo. Nesta simulação foi escolhida a 

dimensão 2D, para representar um corte transversal na bateria. 

 

Figura 48 - Seleção da dimensão no programa de simulação. 

 

O modelo em 2D tem como propósito analisar as reações eletroquímicas que acontecem apenas na superfície 

do lítio que esta em contacto com o eletrólito, que noutros modelos não seria possível observar. 

 

Figura 49 – Modelo 2D de um corte transversal (retirado de [55]). 
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O segundo passo é escolher a física e o estudo que se pretende. Neste caso foi escolhido baterias de lítio e o 

estudo selecionado foi “Time Dependent with inicialization”. 

 

Figura 50 - Escolha da física no programa de simulação. 

 

Com isto feito, agora é necessário escolher a geometria da bateria. Existem várias configurações nas bibliotecas 

e para as várias químicas das baterias como de chumbo-ácido, níquel e iões de lítio.  

Uma vez escolhida a geometria pretendida, é possível visualizar a sua forma graficamente (Figura 51). 

 

Figura 51 - Visualização da geometria da bateria no programa de simulação. 
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Apos a escolha da geometria da bateria, é agora necessário escolher os materiais químicos da bateria, isto é, o 

elétrodo e eletrólito. Como na geometria, existe uma grande variedade de matérias nas bibliotecas no programa, 

onde é possível assim escolher entre elas. 

 

  

 

Depois de escolher os materiais é necessário associar cada material à sua geometria. O primeiro material a ser 

selecionado por defeito é aplicado a todas as camadas.  

 

Ao selecionar o material no painel “Model Builder”, aparecem as suas definições no painel “Settings”. Para 

associar este material a uma geometria basta carregar na opção “Domain” e selecionar no gráfico a geometria 

pretendida. Esta irá mudar de cor ao ser selecionada. 

Figura 52 - Seleção dos materiais da bateria no programa de simulação. 
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Figura 53 - Associação dos materiais a geometria no programa de simulação. 

 

Depois dos materiais selecionados é necessário configurar a física dos mesmos, como: impurezas químicas, a 

superfície de contacto e coletor de corrente. Este último determina o estado da bateria na simulação, isto é, 

carga ou descarga. O modelo da geometria pode ser observado na Figura 54. 

 Isto é feito através do separar “Domains” e “Boundaries” no menu “Physics”, e selecionado as áreas 

correspondentes. 

 

 

 

Figura 54 - Modelo 3D da geometria de uma bateria de lítio (retirado de [55]). 
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5.2.3 Resultados  

 
Após ter todos os passos anteriores completos, basta apenas definir os parâmetros do estudo, neste caso o 

tempo. Mais precisamente o tempo inicial, o passo e a duração. 

Com os dados do estudo preenchidos, ao correr a simulação, irão ser apresentados alguns resultados, nos quais 

é possível verificar a variação da tensão da célula durante a descarga, o estado de carga, a tensão na superfície, 

entre outros (Figura 55). 

 

 

Figura 55 -Gráficos retirados da simulação, (a) tensão durante a descarga, (b) tensão na superfície num tempo determinado. 

 

É possível ainda realizar uma enorme variedade de gráficos. Desde gráficos de linha, até gráficos de três 

dimensões, com uma enorme variedade de dados. Como exemplo, a distribuição da concentração de lítio na 

superfície do elétrodo positivo, a densidade de corrente, a densidade total de dissipação de energia, entre muitos 

outros (Figura 56). 
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Figura 56 - Gráficos retirados da simulação, (a) - Densidade total de dissipação de energia, (b) - concentração de lítio na 

superfície do elétrodo positivo. 

Para ter acesso a estes dados, basta na barra “Home”, selecionar “Add plot group” e escolher o tipo de gráfico. 

Ao realizar este passo, irá acrescentar um gráfico no qual é possível escolher duma lista, os dados a visualizar 

(Figura 57). 

 

Figura 57 - Exemplo de dados de uma simulação. 
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5.2.3 Análise de resultados 
 

Este simples modelo serve como demonstração da elaboração de uma simulação de uma bateria. Evidenciando 

os procedimentos necessários a realizar para efetuar a simulação e apresentado alguns exemplos de resultados 

que são possíveis de obter. 

É possível fazer alterações, tanto da forma geométrica assim como do material que constitui a bateria, de modo 

a ser possível o estudo e a comparação de várias químicas de diferentes baterias.  
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Capítulo 6   Considerações finais  
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6.1 Conclusões Gerais 
Ao comparar o modelo proposto recorrendo ao mercado europeu e ao mercado asiáticos, é notável a diferença 

de custos entre si. Para características e desempenho (teórico) similares, o custo do modelo do mercado europeu 

(93,87 €) é cerca de valor 3 vezes superior ao modelo do mercado asiático (28,06 €).  

Na análise financeira da adaptação do modelo para países europeus, o modelo robusto, apesar de ter um custo 

de 236,79€, foi demonstrado para 10 países da europa que o tempo de retorno do investimento seria inferior a 

dois anos, sem contar com o custo realização do furo de água.  

Através da simulação demonstrou-se que a solução proposta tinha a capacidade para extrair cerca de 2400 litros 

de água com uma única recarga da bateria, e demonstrou-se também que esta necessitava de um período 

inferior a 3 horas para obter uma recarga completa. 

A solução proposta tem assim a capacidade para suprir as necessidades básicas, estipuladas pela ONU, para uma 

pequena comunidade, realizando assim o propósito da mesma. 

 

 

6.2 Dificuldades e Limitações  
Como em todos os trabalhos, somos deparados com algumas dificuldades e limitações que de algum modo, têm 

que ser contornados. 

A ausência de um modelo de uma bomba de água DC de baixa potência limitou de certa forma a simulação. Foi 

utilizado uma carga que serviu para simular o consumo da bomba embora limitando assim o estudo do 

funcionamento da bomba. 

Outra dificuldade foi no estudo do mercado asiático. A grande maioria das empresas apresentam os seus 

produtos online, contudo raramente apresentam informações dos preços. 

Para obter esta informação é necessário entrar em contacto com as várias empresas e requisitar um orçamento 

para o componente desejado, consumindo assim algum tempo para obter uma informação que por norma 

estaria logo disponível. 

No caso do estudo do mercado europeu, deparou-se com algumas dificuldades em encontrar certos 

componentes, como por exemplo a bomba de água de baixa potência, que no mercado asiático existam em 

abundância.  
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6.3 Perspetivas Futuras  
O primeiro passo a dar continuidade a este trabalho seria melhorar o modelo da bomba de água, de modo que 

permita o estudo do fluxo de água em relação ao consumo. 

Após este passo, seria também valorizado a elaboração de um protótipo funcional para que fosse possível 

demonstrar e comprovar assim a fiabilidade do mesmo 

Com a elaboração do protótipo seria possível a demonstração do funcionamento a uma Organização Não 

Governamentais que tivesse algum tipo de presença no Brasil e que tivesse disponibilidade ou interesse em 

apoiar um projeto piloto numa comunidade necessitada e nas condições descritas no problema para qual a 

solução foi criada, atingindo assim o objetivo principal deste trabalho. 
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