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RESUMO 

Este trabalho objetiva o projeto, o desenvolvimento e a avaliação de desempenho de uma 

plataforma plana com dois graus de liberdade para captação da radiação solar. São 

apresentados o projeto e a implementação de um sistema fuzzy para o controle eficiente do 

movimento de rastreamento solar da plataforma.  

Palavras-Chaves: Controle de posição. Controle fuzzy. Irradiância. Captação de radiação 

solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This study aims at the design, development and performance evaluation of a flat platform to 

capture incident solar radiation. The design and implementation of a fuzzy system for the 

efficient control of the solar tracking movement of the platform are also presented.  

Keywords: Position control. Fuzzy control. Irradiance. Solar radiation capture. 
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CAPÍTULO 1 

TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

Com as constantes crises e preocupações com os recursos energéticos disponíveis, 

diante da real possibilidade de eles se tornarem cada vez mais escassos e caros, esses recursos 

tendem a ser compensados pelo surgimento de outros, pois a energia elétrica é indispensável 

para o contínuo progresso do ser humano, com o intuito de se adaptar ao ambiente em que 

vive e de atender às suas necessidades. 

Grande parte dos recursos energéticos do Brasil é obtida a partir do sistema 

hidrotérmico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas que se localizam em 

regiões pouco desenvolvidas, distantes dos grandes centros consumidores e sujeitos a 

restrições ambientais. (ANEEL, 2005). Essa distância geográfica necessita de sistemas de 

transmissão muito extensos e que não atendem por completo todas as regiões.   

É sabido que, no Brasil, o potencial de utilização da radiação solar como fonte 

alternativa para a energia elétrica e para o aquecimento de água, se torna viável e sustentável 

devido à sua renovação constante. A energia solar, no Brasil, ainda tem custo alto em relação 

à fonte hidráulica, mas o seu uso em pequena escala com baixo custo é uma possibilidade que 

deve ser estudada e desenvolvida principalmente no uso residencial. 

A abordagem da utilização da energia solar tem como foco principal o fator 

ambiental que é a não modificação do equilíbrio térmico da Terra. Além disso, não há 

necessidade de uma grande infraestrutura para instalação, podendo ser uma alternativa para 

regiões afastadas do Brasil. 

O Brasil é um país com cerca de 194 milhões de habitantes, conforme estimativa do 

IBGE para 1.
o
 de julho de 2012, e se destaca como a 5.ª nação mais populosa do mundo. Em 

2008, quase 95% da população tinha acesso à rede elétrica. De acordo com os dados 

divulgados no mês de setembro de 2008 pela ANEEL, o país contava com mais de 61,5 

milhões de unidades consumidoras, em torno de 99% dos municípios brasileiros. Cerca de 

90% dessas são consumidoras residenciais. (ANEEL, 2008). 

Observa-se que, além das condições atmosféricas (nebulosidade, umidade relativa do 

ar, etc.), a disponibilidade de radiação solar, também denominada energia total incidente 

sobre a superfície terrestre, depende da latitude local e da posição no tempo (hora do dia e dia 

do ano). Isso se deve à inclinação do eixo imaginário em torno do qual a Terra gira 
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diariamente (movimento de rotação) e à trajetória elíptica que a Terra descreve ao redor do 

Sol (translação ou revolução), como ilustrado na figura 1.1. 

Desse modo, a duração solar do dia – período de visibilidade do Sol ou de claridade 

– varia, em algumas regiões e períodos do ano, de zero hora (Sol abaixo da linha do horizonte 

durante o dia todo) a 24 horas (Sol sempre acima da linha do horizonte). As variações são 

mais intensas nas regiões polares e nos períodos de solstício. O inverso ocorre próximo à 

linha do Equador e durante os equinócios, quando a duração solar do dia é igual à duração da 

noite em toda a Terra. 

 

Figura 1.1 Representação das estações do ano e do movimento da Terra em torno do Sol. Fonte: 

(MAGNOLI; SCALZARETTO, 1998). 

 

 

Com base no exposto, torna-se evidente a importância da utilização da energia solar 

como fonte de energia elétrica e de aquecimento no uso residencial, pois utiliza parte da 

radiação disponível como calor ou como eletricidade útil, não ocorrendo o aumento ou a 

diminuição líquida do calor. Além disso, esses sistemas são capazes de contribuir para o 

suprimento de energia elétrica, sem a emissão de gases de efeito estufa ou de gases ácidos, 

tendo também a vantagem de dispensar a necessidade de transporte de combustível ou 

materiais, além de não alterar o equilíbrio ecológico local.  

Propõe-se, neste trabalho, o desenvolvimento de um equipamento com controle de 

posição em uma plataforma plana para captação da radiação solar, com um sistema dinâmico, 

em que é possível a captação da radiação solar disponível de acordo com o posicionamento 
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solar. Esse sistema de acompanhamento solar proposto é baseado em um mecanismo de 

controle fuzzy de dois graus de liberdade que possibilita a realização dos movimentos 

necessários da plataforma plana de acordo com a disponibilidade de radiação solar existente. 

1.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma plataforma plana, composta de estrutura metálica, placa fotovoltaica, 

com controle de posição, baseada no mecanismo de lógica fuzzy, dotada de dois graus de 

liberdade, para o acompanhamento do Sol, independentemente de localização geográfica ou 

período do ano, objetivando o resultado efetivo da captação da radiação solar, como forma de 

obtenção de energia elétrica.  

1.2 Objetivos Específicos 

 Construir estrutura e implementar instrumentação necessária; 

 Projetar e sintonizar controladores, incluído o controle fuzzy; 

 Avaliar o desempenho do equipamento proposto. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica a respeito do tema da pesquisa. 

Apresentam-se as definições dos componentes que formam a plataforma apresentada neste 

trabalho, tais como o painel fotovoltaico e os controles fuzzy. Este estudo possibilita 

aprofundamento do tema e contribui para o aumento do conhecimento a respeito dos 

componentes do projeto. 

2.1 Painel Fotovoltaico 

A estrutura que possibilita a conversão da energia solar em energia elétrica é 

conhecida como painel fotovoltaico, e é composta por células solares, ou células 

fotovoltaicas.  

O painel fotovoltaico cria uma diferença de potencial elétrico por ação da luz do Sol, 

e as células fotovoltaicas contam com o efeito fotovoltaico para absorver a energia solar e 

fazem a corrente elétrica fluir entre duas camadas com cargas opostas.  

A plataforma solar teve origem a partir da descoberta do efeito fotovoltaico, no 

século XIX, pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel (1820–1891), que o observou 

num eletrólito, no ano de 1839. Mais tarde, em 1876, William Adams (1836-1915) e seu 

assistente Richard Evans Day detectaram igualmente o fenômeno, desta vez num material 

semicondutor. 

A utilização desse material para produção de energia elétrica não teve grande 

continuidade prática, pois, naquele momento, não havia uma explicação plausível para o 

fenômeno fotovoltaico e, por consequência, o desinteresse por esse tipo de conversão. Em 

seguida, a partir da teoria da Mecânica Quântica, esse conceito foi modificado. Foi o físico 

alemão Walter Schottky (1886-1976) quem, em 1930, estabeleceu esse fundamento teórico. A 

partir daí, e até princípios da década de 1960, assistiu-se a uma evolução muito rápida do 

efeito fotovoltaico, em termos de descoberta de materiais passíveis de proporcionar uma 

conversão eficaz e do desenvolvimento tecnológico de dispositivos conversores. 

 1932: O físico-químico francês René Audubert (1892-1957) e C. Stora observaram o 

efeito fotovoltaico no sulfeto de cádmio (CdS); 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9trica
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 1941: Descobrimento do efeito fotovoltaico em cristais de silício (Si) pelo engenheiro 

norte-americano Russell Ohl (1898-1987); 

 1940/50: Desenvolvimento do processo de obtenção de Si de elevado grau de pureza, 

sob a forma de lingote monocristalino, pelo químico polonês Jan Czochralski (1885-

1953), essencialmente destinado à indústria eletrônica nascente; 

 1954: Realização prática da primeira célula solar de Si monocristalino pelos cientistas 

norte-americanos Gerald Pearson, Calvin Souther Fuller (1908-1994), Daryl M. 

Chapin (1906-1995); 

 1956: Primeiras aplicações terrestres da conversão fotovoltaica (luzes de flash, boias 

de navegação, telecomunicações); 

 1958: Primeiras aplicações espaciais (satélite Vanguard 1); 

 1959: Realização das primeiras células de Si multicristalino; 

 1961: Observação do efeito fotovoltaico em células de sulfeto de cobre-sulfeto de 

cádmio (Cu2S-CdS); 

 1973: A primeira casa alimentada por energia fotovoltaica, construída na universidade 

de Delaware, EUA; 

 1983: O primeiro automóvel alimentado por energia fotovoltaica percorre uma 

distância de 4000 km na Austrália; 

 

Sobre o desenvolvimento das células fotovoltaicas, assim esclarece Emanuel (2009, p. 

9): 

Não obstante a comercialização de dispositivos fotovoltaicos se ter inicialmente 

processado para o mercado das aplicações terrestres, foi no âmbito dos programas 

espaciais que o desenvolvimento tecnológico desses dispositivos mais se fez sentir, 

sobretudo no caso do silício de qualidade eletrônica, de tal maneira que estes 

passaram a ser sistematicamente utilizados como fonte de energia quase exclusiva 

nos satélites espaciais. 

 

De acordo com o pesquisador Paes (1990), a evolução em âmbito mundial do 

mercado fotovoltaico para aplicações terrestres ocorreu para o aperfeiçoamento das 

tecnologias conhecidas, ou a descoberta de novos processos de fabricação de dispositivos 

fotovoltaicos para uso terrestre, com melhores rendimentos e menores custos, de forma a 

viabilizar a sua utilização nos sistemas eletroprodutores convencionais.  
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O efeito fotovoltaico, ao longo de mais de um século, passou de um interessante 

fenômeno da natureza para uma forma de produção de eletricidade limpa e renovável. Esse 

desenvolvimento foi conseguido através de estudos e pesquisa científica. 

2.1.1 Tecnologias e modo de fabricação das células fotovoltaicas 

Nesta parte do trabalho, serão apresentadas as características básicas do 

funcionamento de uma célula fotovoltaica. O efeito fotovoltaico consiste basicamente na 

transformação de energia solar em energia elétrica, fenômeno esse que foi observado pela 

primeira vez por Becquerel em 1839. 

Existem diferentes tecnologias e materiais que permitem visualizar o efeito 

fotovoltaico. Em termos de aplicações terrestres, entre os dispositivos semicondutores 

utilizados para a produção de células fotovoltaicas, distinguem-se várias categorias conforme 

a estrutura do material e o processo de fabricação. 

O mercado continua dominado pela tecnologia associada ao silício, que representa 

cerca de 85 % da produção, dividida de uma forma sensivelmente igual entre as tecnologias 

do silício monocristalino e do silício policristalino, sendo os restantes 15% de tecnologias de 

películas finas que têm tido um grande desenvolvimento nos últimos anos. A Fig. 2.1 mostra 

os tipos de tecnologia das células fotovoltaicas. 

 

Figura 2.1 Tipos de tecnologia das células fotovoltaicas.  
Fonte: Adaptado de Emanuel (2009, p. 12). 
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As tecnologias do silício monocristalino, do silício policristalino e do silício amorfo, 

descritas a seguir, são as mais utilizadas.  

Silício monocristalino – Representa a primeira geração da tecnologia fotovoltaica, 

atingindo cerca de 60% do mercado. As técnicas utilizadas na sua produção são complexas e 

caras. Ainda é necessária uma grande quantidade de energia na sua fabricação, devido à 

exigência de utilizar materiais em estado muito puro e com uma estrutura de cristal perfeita. 

Esses aspectos fazem com que seja a tecnologia que apresenta eficiência e custo mais 

elevados da atualidade. 

Silício policristalino – É constituído por um número muito elevado de pequenos 

cristais, dispondo de uma cota de mercado de cerca de 30%. Em contrapartida, o processo de 

fabricação é menos rigoroso e, consequentemente, mais barato que a tecnologia de silício 

monocristalino. 

Silício amorfo – Esta tecnologia diferencia-se das outras por não possuir estrutura 

cristalina, sendo caracterizada por se apresentar sob a forma de películas finas. O processo de 

fabricação do silício amorfo oferece custos ainda mais baixos que o do silício policristalino, e 

o baixo consumo de energia para a sua produção é uma grande vantagem relativamente às 

tecnologias mencionadas anteriormente. 

2.1.2 Gerador fotovoltaico 

A célula é a unidade fundamental de um sistema fotovoltaico, convertendo a energia 

da radiação solar diretamente em energia elétrica. Uma simples célula de silício com 100 cm² 

produz, em condições de pico, uma potência que, dependendo do rendimento da célula, varia 

entre 1,0 W e 1,7 W, a uma tensão de cerca de 0,5 V. 

Na fabricação de um módulo fotovoltaico, são escolhidas células com curvas 

características semelhantes, que depois são ligadas em série e encapsuladas. Geralmente, os 

módulos fotovoltaicos são constituídos por 36 células ligadas em série, de modo a conseguir 

tensões próximas das utilizadas, como, por exemplo, nos sistemas de armazenamento de 

energia de 12 V, 24 V, etc. 

Ao conjunto total de módulos fotovoltaicos dá-se a denominação de gerador 

fotovoltaico. A um conjunto de módulos em série dá-se o nome de fileira (em inglês, string), 

podendo ligar-se várias em paralelo. A Fig. 2.2 mostra a composição de um gerador 

fotovoltaico.  
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Figura 2.2 Composição de um gerador fotovoltaico. Fonte: Emanuel (2009). 

 

 

 

Os módulos são normalmente caracterizados pelos fabricantes em termos de suas 

curvas características nas condições de pico e pelos respectivos parâmetros ICC (corrente de 

curto-circuito), VCA (tensão de circuito aberto), Vmp (tensão no ponto de máxima potência) e 

Imp (corrente no ponto de máxima potência). Outro parâmetro importante é a temperatura 

normal de funcionamento no módulo fotovoltaico (NOCT)
1
, que determina a potência que o 

módulo pode produzir, e que corresponde à temperatura atingida pelas células num módulo 

em circuito aberto para uma radiação incidente de 800 W/m
2
 com massa de ar 1,5 quando a 

temperatura ambiente é de 20ºC e a velocidade do vento é de 1 m/s. A massa de ar, também 

chamada de fator AM (sigla da expressão inglesa Air Mass), é definida como o inverso do 

seno do ângulo de incidência da radiação solar em relação à superfície terrestre (chamado 

ângulo de elevação solar), de modo que o valor mínimo do fator AM é igual a 1 quando o Sol 

está situado perpendicularmente à superfície da Terra. 

Considerando que a diferença entre a temperatura de funcionamento das células, Tcel, 

e da temperatura ambiente, Tamb, também varie linearmente com a irradiância solar global, G, 

incidente no módulo, tem-se, para uma velocidade do vento de 1 m/s, que Tcel é dada pela 

equação (EMANUEL, 2009, p. 27):  

                        Tcel = Tamb + [(NOCT – 20)/800].G        (2.1) 

 

Na formação dos módulos fotovoltaicos, são escolhidas células com curvas 

características semelhantes, mas, na prática, a curva característica varia de célula para célula, 

                                                
1 Sigla da expressão inglesa Normal Operating Cell Temperature. 
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o que leva a perdas por defasagem entre as curvas características, chamadas normalmente de 

perdas por descasamento (em inglês, mismatch).  

Os módulos fotovoltaicos são combinados entre si por ligações em série e em 

paralelo, para criar uma maior unidade do ponto de vista eletromecânico. Os módulos ligados 

em série constituem as chamadas fileiras (strings, em inglês). Para minimizar as perdas de 

potência no sistema, apenas se devem usar módulos do mesmo tipo. (EMANUEL, 2009, p. 

28). 

Na Fig. 2.3, mostram-se as curvas I-V resultantes de módulos ligados em série e em 

paralelo. O número de módulos ligados em série determina a tensão do sistema que, por sua 

vez, estabelece a tensão nos terminais dos módulos. A Fig. 2.3 mostra dois tipos de ligação: 

em paralelo de três módulos e em série de três módulos. 

 

Figura 2.3 a) Ligação em paralelo de três módulos; b) Ligação em série de três módulos. Fonte: 

Emanuel (2009, p. 28). 

 

 

 

 

 

Além das perdas por descasamento, pode ocorrer um fenômeno chamado ponto 

quente (em inglês, hot spot) que faz com que o gerador não atinja o rendimento previsto (v. 

Fig. 2.4). Segundo Fernando Mapota Emanuel (2009):  

Pode [o ponto quente] ocorrer num módulo que opere a um nível de corrente que 

exceda a reduzida capacidade de curto-circuito de uma única célula ou grupo de 

células do módulo. A célula ou grupo de células afetadas são forçados a uma 

polarização inversa, dissipando energia que pode causar sobreaquecimento, 

danificando o seu encapsulamento e degradando o desempenho de todo o módulo. 

(EMANUEL, 2006, p. 28, interpolação nossa). 
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Figura 2.4 Célula solar com ponto quente. Fonte: Emanuel (2009, p. 28). 

 

 

 

Ponto 

quente 

 

 

De acordo com Emanuel (2009, p. 28), “várias causas podem produzir essa reduzida 

corrente de curto-circuito, como a degradação das células e uma iluminação não uniforme do 

módulo, sendo esta última particularmente importante na integração dos módulos em 

edifícios”. Isso porque esses módulos ficam “sujeitos a sombreamentos diversos do seu 

envolvente (árvores, edifícios, etc.).” (Ibid., loc. cit.).  

Na Fig. 2.5, ilustra-se a formação de pontos quentes numa célula sombreada, 

convertendo-a num diodo com polarização inversa, o qual elimina a corrente produzida por 

todo o conjunto de células em série. 

 

Figura 2.5 Módulo fotovoltaico sombreado. Fonte: Adaptado de Emanuel (2009, p. 29). 

 0,5 V       0,5 V       0,5 V       0,5 V        2 V 

   

0 V                                                                                                   0 V   

 

Curto-Circuito 

 

 

Se alguma coisa impedir a incidência dos raios solares, de modo a deixar uma célula 

total ou parcialmente obscurecida, essa célula ficará inversamente polarizada, atuará como 

uma carga elétrica e converterá a energia elétrica em calor. Se a corrente for suficientemente 

elevada, poderá resultar num ponto quente. (EMANUEL, 2009, p. 29). 
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Para prevenir a ocorrência de pontos quentes, a corrente deve ser desviada da célula 

solar por uma derivação da corrente, que se consegue usando um diodo de derivação ou 

bypass, ligado em antiparalelo com as células solares, que impede o aparecimento de tensões 

inversas elevadas nas células solares. (EMANUEL, 2009, p. 29). 

2.1.3 Radiação solar 

O Sol é considerado um imenso reator de fusão que transforma parte de sua massa 

em energia, emitindo radiação eletromagnética, principal fonte de energia da Terra. A Fig. 2.6 

mostra como a radiação solar atinge a superfície terrestre. 

 

Figura 2.6 Radiação solar que atinge a superfície terrestre. Fonte: Emanuel (2009, p. 30). 

 

 

Segundo Emanuel (2009, p. 30):  

A radiação solar estende-se desde a região do espectro correspondente aos raios X 

até à região das ondas de rádio, sendo a maior parte da energia, cerca de 97 %, 

emitida entre os comprimentos de onda 0,25 μm e 2,5 μm, a que correspondem as 

regiões do ultravioleta, do visível e do infravermelho próximo. 

 

Ainda de acordo com Emanuel (2009, p. 30), de toda essa energia, “há uma 

quantidade considerável que não chega a atingir a superfície da Terra, devido a diversos 

fenômenos de reflexão e atenuação.” Entre esses fenômenos, destaca-se a atenuação exercida 

pela camada de ozônio e pela absorção de raios infravermelhos pelas moléculas de vapor de 

água (H2O), oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2), e da atmosfera. (Ibid., loc. cit.). 
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Portanto, apenas uma parte da quantidade total da radiação solar atinge a superfície 

terrestre. A radiação que aqui chega é constituída por dois componentes, a radiação direta 

(fótons provenientes do Sol sem sofrer nenhum desvio), e a radiação difusa (fótons que são 

refletidos por algum obstáculo antes de atingir o solo, como nuvens, por exemplo).  

A energia incidente por unidade de área é máxima para superfícies perpendiculares à 

direção do Sol. Em dias claros, prevalece a fração da radiação direta, porém, em dias cobertos 

de nuvens (especialmente no inverno), a radiação solar é quase completamente difusa. A Fig. 

2.7 ilustra o percurso da luz solar através da atmosfera. 

 

Figura 2.7 Percurso da luz solar através da atmosfera. Fonte: Adaptado de Emanuel (2009, p. 31). 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE CONTROLE FUZZY 

Neste capítulo, é apresentada uma introdução sobre a lógica fuzzy e sobre os sistemas 

fuzzy que foram empregados como um referencial teórico para o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

3.1 Lógica Fuzzy  

A lógica fuzzy é uma técnica capaz de reproduzir a forma humana de pensar em um 

sistema de controle. Na introdução da teoria da lógica fuzzy, Lofti A. Zadeh apresentou uma 

proposta de formar um mecanismo próximo ao pensamento humano com valores linguísticos, 

surgindo uma nova classe de sistemas denominada de sistemas fuzzy. Este sistema é baseado 

na teoria dos conjuntos fuzzy e em regras fuzzy, que são do tipo “se... e então”, em que são 

adequados para a criação de modelos a partir de um conhecimento explícito de especialidades 

humanas, que são denominadas de informações subjetivas. Essa proposta foi apresentada em 

seu artigo “Fuzzy Sets”, em 1965.    

Considerando-se um determinado sistema real, pode-se relacionar sua complexidade 

com a precisão de seu modelo segundo o Princípio da Incompatibilidade (ZADEH, 1965). 

Conforme a complexidade de um sistema aumenta, a nossa habilidade de fazer 

declarações precisas e significativas sobre o comportamento do sistema diminui até 

alcançar um limite além do qual precisão e relevância se tornam características 

mutuamente exclusivas. 

A palavra em inglês fuzzy, traduzida para o português, significa algo vago, nebuloso 

ou difuso. Nesse contexto, comparamos a teoria fuzzy com um sistema que é capaz de receber 

informações, incertas, vagas, qualitativas, que são comuns à capacidade humana de processar 

para a tomada de decisão. Dessa maneira, os sistemas fuzzy têm demonstrado sua capacidade 

de resolver diversos tipos de problemas em várias aplicações de engenharia, em especial nas 

relacionadas com o controle de processos. Tipicamente, a implementação de um sistema fuzzy 

pode ser baseada em hardware, em software ou em ambos. 

Simões e Shaw assim definem a lógica fuzzy: 

A lógica fuzzy provê um método de traduzir expressões verbais, vagas, imprecisas e 

qualitativas, comuns na comunicação humana, em valores numéricos. Isto abre as 

portas para se converter a experiência humana em uma forma compreensível pelos 

computadores. Assim, a tecnologia possibilitada pelo enfoque fuzzy tem um imenso 

valor prático, tornando possível a inclusão da experiência de especialistas e 

possibilitando estratégias de tomada de decisão em problemas complexos. 
(SIMÕES; SHAW, 2004, p. 1). 
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A lógica fuzzy é capaz de incorporar tanto o conhecimento objetivo (de dados 

numéricos) quanto o conhecimento subjetivo (de informações linguísticas). A teoria fuzzy 

apresenta uma proposta de utilização de funções que trabalham dentro de um intervalo de 

números reais [0,1].  

Para apresentar o conceito de fuzziness, generaliza-se a função característica de modo 

que ela possa assumir um número infinito de valores diferentes num determinado intervalo.  

Um conjunto fuzzy, A, definido no universo de discurso U, é dado por: 

 

A = { (x, µ
A
(x)) | xU } 

 

onde µ
A
(x) é a função de pertinência de x em A e é definida como o mapeamento de U num 

intervalo fechado.  

Adotando U igual a [0,1], tem-se que  

 

µ
A
(x) : U→ [ 0 ,1 ] 

 

As variáveis linguísticas fornecem, de maneira sistemática, as características 

próximas de acontecimentos mal definidos ou complexos, constatando valores que 

representam os conjuntos fuzzy definidos pelas funções de pertinência. Essa função indica o 

quanto um elemento pertence a um dado conjunto. O conjunto fuzzy A é o conjunto de 

elementos no universo X para os quais µ
A 

(x) > 0. Assim, um conjunto fuzzy também pode ser 

visto como o mapeamento do conjunto suporte no intervalo [0,1], o que implica expressar o 

conjunto fuzzy por sua função de pertinência. 

3.2 Sistema de Controle Fuzzy 

Um controlador fuzzy típico pode ser projetado para comportar-se conforme o 

raciocínio dedutivo, isto é, o processo que as pessoas utilizam para se chegar a conclusões 

baseadas em informações que elas já conhecem. (SIMÕES; SHAW,  2004).  

Segundo Lee (apud FABRO, 2003), os sistemas de controle fuzzy têm uma série de 

vantagens quando comparados a outros sistemas de controle, a saber: 
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 Simplificação do modelo que representa o processo; 

 

 Melhor tratamento das imprecisões inerentes aos sensores utilizados; 

 

 Facilidade na especificação das regras de controle, em linguagem próxima da natural; 

 

 Satisfação de múltiplos objetivos de controle; 

 

 Facilidade de incorporação do conhecimento de especialistas humanos. 

 

Para se entender a concepção de um sistema de controle fuzzy, apresenta-se na Fig. 3.1 

um esquema geral que descreve o modelo de um controlador e de um processo que está sendo 

controlado. 

 

Figura 3.1 Esquema básico de um controlador fuzzy. 

 

Base de
Regras

Inferência

Fuzzificação Defuzzificação Processo

 

 

Na confecção de um controlador fuzzy, suponha-se que, em vez de usar apenas 

parâmetros de modelos matemáticos para construir o controlador, se pudesse visualizar esse 

controle, de modo que o operador humano, um especialista, tivesse a responsabilidade de 

controlar os parâmetros do processo. Dessa forma, o controlador fuzzy é desenvolvido para 

automatizar, como um especialista, o gerenciamento do processo. Com isso, o primeiro passo 

na construção de um sistema de controle fuzzy consiste na aquisição do conhecimento sobre o 

processo que se quer controlar. Como em qualquer processo de modelagem (LJUNG, 1999), 

deve-se inicialmente determinar quais as variáveis de entrada e saída do processo. 

As variáveis de entrada são aquelas nas quais o operador do processo se baseia para 

fazer uma análise de desempenho e tomar decisões sobre os próximos passos a seguir e, em 
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geral, a sua escolha é feita de maneira intuitiva pelo operador. Os dados dessas variáveis, em 

sistemas complexos, podem ser aproximados, visto que existe uma aproximação inerente ao 

modelo fuzzy e à sua implementação. 

As variáveis de saída são as variáveis controladas do processo, e são de mais fácil 

identificação, já que, na maioria dos casos, estão relacionadas aos objetivos do controle e são 

as mesmas utilizadas nos controladores convencionais.  

Após a definição de todas as entradas e saídas para o controlador fuzzy, deve-se 

especificar a base de conhecimento que formará o núcleo do sistema de controle fuzzy. As 

informações, nesse caso, não precisam ser precisas, porém devem estar dentro do contexto 

dos objetivos a serem alcançados no processo para assegurar um bom desempenho do sistema 

de controle. 

Em conclusão, os objetivos do processo a ser controlado devem ser bem 

compreendidos, podendo haver uma incerteza dos dados e certa ambiguidade em algumas 

situações do processo, sendo que a escolha de entradas e saídas é de suma importância para o 

desenvolvimento do controlador.  

Observe-se que o controlador fuzzy (v. Fig. 3.1) é composto por quatro blocos, como 

descrito a seguir (PASSINO; YURKOVICH, 1997, p. 24, grifo do autor, tradução nossa): 

1. Uma base de conhecimento (um conjunto de regras se... então), que contém uma 
quantificação de lógica fuzzy da descrição linguística do especialista de como 

obter um bom controle. 

2. Um mecanismo de inferência [...], que emula a decisão do especialista em 

interpretar e aplicar o conhecimento sobre como controlar melhor a planta.  

3. Uma interface de fuzzificação, que converte as entradas do controlador em 

informação que o mecanismo de inferência pode facilmente utilizar para ativar e 

aplicar as regras.  

4. Uma interface de defuzzificação, que converte as conclusões do mecanismo de 

inferência nas entradas reais para o processo. 

 

Nas próximas sessões, cada um desses blocos será descrito em detalhe, e o conjunto 

deles, de certo modo, constitui um roteiro para o projeto de um controlador fuzzy baseado em 

regras descritas por um especialista, apropriando-se do conhecimento humano, para controlar 

o processo, usando a lógica fuzzy para automatizá-lo. 

3.2.1 Fuzzificação 

A fuzzificação é o processo que torna qualquer quantidade numérica, também 

chamada crisp na literatura, em quantidade fuzzy. É, portanto, uma função que garante certo 
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grau de imprecisão a um valor numérico, mapeando o valor físico de uma variável de um 

processo num universo normalizado de discurso (DRIANKOV; HELLENDOORN; 

REINFRANK, 1996). Isso é necessário para que a entrada do processo se torne compatível 

com a representação fuzzy adotada na base de regras. 

Os valores discretos das variáveis de entrada geralmente são provenientes de 

sensores. A fuzzificação é o processo de transformação desses valores de entrada em graus de 

pertinência, produzindo uma interpretação ou adjetivação da entrada. Ou seja, é a 

transformação de um número (valor discreto) ou conjunto da lógica tradicional num conjunto 

fuzzy.  

As funções de pertinência fuzzy representam os aspectos fundamentais de todas as 

ações teóricas e práticas dos sistemas fuzzy. Uma função de pertinência é uma função 

numérica, gráfica ou tabulada que atribui valores de pertinência fuzzy para valores discretos 

de uma variável. (SIMÕES; SHAW, 2004).  

Segundo Türksen (1984 apud BEZERRA, 2009), as funções de pertinência são 

definidas com base nos seguintes métodos:  

 Avaliação e dedução subjetivas: como pretendem modelar a percepção e o 

conhecimento das pessoas, os conjuntos fuzzy podem ser determinados por meio de 

procedimentos de cognição simples ou sofisticados. Num contexto simples, pessoas 

desenham ou especificam curvas de pertinência diferentes, apropriadas ao problema 

apresentado. Em casos mais complexos, as pessoas podem ser submetidas a testes 

para fornecer dados para a determinação dos graus de pertinência. 

 Formas ad hoc: enquanto há uma infinidade de formas possíveis de funções de 

pertinência, as mais reais operações de controle fuzzy derivam de um pequeno 

conjunto de tipos de curvas, como, por exemplo, os conjuntos fuzzy triangulares. Isso 

simplifica o problema, já que, nesse caso, basta escolher o valor central e a 

inclinação das retas de ambos os lados do conjunto fuzzy. 

 Conversão de frequências ou probabilidades: às vezes, as informações tomadas na 

forma de histogramas de frequências, ou mesmo outras curvas de probabilidade, são 

usadas como base para a construção da função de pertinência. Saliente-se que 

funções de pertinência não são necessariamente probabilidades. 

 Mensuração física: muitas aplicações da lógica fuzzy são mensurações físicas, mas 

quase nenhuma delas mede diretamente os graus de pertinência.  



 36 

 

 

 

Na construção de um modelo fuzzy, a parte mais complexa é determinar a forma de 

cada conjunto fuzzy, visto que essa escolha é a correspondência entre os dados de entrada e os 

seus conceitos linguísticos correspondentes.  

3.2.2 Inferência fuzzy 

Para se obter resultado de um determinado conjunto de regras “SE  ...  ENTÃO”, 

implementa-se a interferência fuzzy. São aqui apresentadas as duas formas mais relevantes 

para as regras de interferência, a Modus Ponens e a Modus Tollens, descritas nas Tabelas 3.1 e 

3.2, respectivamente. 

 

Tabela 3.1 Regras de inferência Modus Ponens. 

Premissa 1 (fato): x1 é A  

Premissa 2 (lei): SE x1 é A, ENTÃO x2 é B 

Consequência (conclusão): x2 é B 

 

 

Tabela 3.2 Regras de inferência Modus Tollens. 

Premissa 1 (fato): x2 não é B 

Premissa 2 (lei): SE x1 é A, ENTÃO x2 é B 

Consequência (conclusão): x1 não é A 

 

Num sistema fuzzy, os componentes principais são as funções de pertinência fuzzy e 

sua estrutura. Constata-se que, de maneira geral, a estrutura de um controlador fuzzy se 

apresenta por: controladores fuzzy baseados em regras, controladores fuzzy paramétricos e 

controladores fuzzy baseados em equações relacionais. 

Os controladores fuzzy baseados em regras relacionam os conjuntos fuzzy da seguinte 

forma: 

SE <condições>, ENTÃO <conclusão> 

SE <antecedente>, ENTÃO <consequente> 

SE x = <A>, ENTÃO y = <B> 
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Baseados essencialmente numa combinação de conceitos fuzzy e “não fuzzy”, os 

modelos paramétricos são compostos por proposições condicionais cujos antecedentes são 

variáveis linguísticas e cujos consequentes são funções. Esses modelos abordam os problemas 

combinando uma descrição global baseada em regras com aproximações lineares locais.   

Portanto, um sistema fuzzy pode ser descrito como um conjunto de regras lógicas 

fuzzy ou como um conjunto de equações relacionais fuzzy. No segundo caso, os resultados são 

obtidos por duas operações: identificação de sistemas e estimação. Identificação de sistemas é 

a definição da estrutura e dos parâmetros de um modelo fuzzy, de modo que o modelo se 

comporte como o sistema real. A identificação é realizada por meio de equações relacionais. 

O desenvolvimento de um controlador por intermédio de equações relacionais elimina a 

necessidade de um operador com experiência, pois se baseia em medições cujos resultados 

são “entendidos” pelo sistema. Podem-se utilizar redes neurais artificiais como “métodos de 

treinamento”.  

Segundo Simões e Shaw (2004), o método de identificação de sistemas que usa 

equações relacionais oferece um procedimento de projeto sistemático para a construção do 

modelo, visto que evita os problemas associados com a formulação das regras de controle 

fuzzy baseadas em entrevistas com especialistas humanos. 

Os coeficientes das equações lineares são determinados com base em dados de 

exemplos, através de análises de regressão linear e procedimentos estáticos que, 

posteriormente, são ajustados por simulações. A principal desvantagem da abordagem por 

equações relacionais é que o método é aplicável a sistemas que têm apenas uma saída. 

Na fase de estimação, que é posterior à fase de “identificação de sistemas”, o sistema 

estima, reconhece e classifica dados desconhecidos ou incompletos, inferindo soluções e 

capturando relações entre os dados. 

3.2.3 Defuzzificação 

Na defuzzificação, que é o processo inverso da fuzzificação, o valor da variável 

linguística de saída, inferida pelas regras fuzzy, será traduzido num valor de saída. Esse valor 

é o que melhor representa os valores fuzzy inferidos da variável linguística de saída, a 

distribuição de possibilidades. 

Em momentos que requeiram uma resposta numérica, o conjunto fuzzy da saída é 

transformado num valor único pelo processo de defuzzificação, ou seja, o valor da variável 
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linguística de saída inferida pelas regras fuzzy é traduzido em um valor numérico (crisp) que 

atuará no processo, de forma a regulá-lo. O termo defuzzificação equivale à transformação   

fuzzy–escalar, correspondendo a um mapeamento do espaço de ações de controle fuzzy e 

definido sobre o universo de discurso para o espaço de ações não fuzzy ou escalares. Os 

métodos mais utilizados são Centro de Gravidade (em inglês, Center of Gravity, 

abreviadamente CoG) ou Centro de Área (CoA), Centro dos Máximos (método de 

defuzzificação pelas alturas; em inglês, Center of Maximum, abreviadamente CoM) e Média 

dos Máximos (em inglês, Mean of Maximum, abreviadamente MoM).  

O método CoA calcula a saída discreta, y, através da determinação do centroide da 

área composta, que representa a função de saída fuzzy (µOUT). A saída y é computada através 

da Eq. (3.1). A Fig. 3.2 apresenta um exemplo de defuzzificação pelo método CoA para o 

vetor de possibilidades de saída fuzzy igual a {0; 0,2; 0,8; 0; 0}.  

 

Figura 3.2 Exemplo de defuzzificação pelo método CoA. 

 

                        CoA: y = 0,6 
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(3.1) 

 

onde yi é a posição do centroide da função de pertinência individual. 

No método CoM, produz-se como ação de controle o valor numérico correspondente 

ao índice da variável linguística de saída de maior grau de pertinência, ou seja, os valores 

máximos das funções de pertinência representados no universo de discurso da variável de 

saída são utilizados na defuzzificação, enquanto as áreas das funções de pertinência são 

ignoradas. Esse método é indicado para aplicações de controle em malha fechada, em que a 

continuidade da saída do controlador é importante para garantir a estabilidade do sistema e 
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não ocorrer oscilações. A saída discreta é calculada como uma média ponderada dos 

máximos, cujos pesos são os resultados da inferência, conforme a Eq. (3.2). A Figura 3.4 

apresenta um exemplo de defuzzificação pelo método CoM para o vetor de possibilidades de 

saída fuzzy igual a {0; 0,2; 0,8; 0; 0}. 

 

 

 

 

 






N

i

N

K

iK,

N

i

N

K

iK,i

y

yy

y

1 1

0

1 1

0

 

(3.2) 

 

onde µ0,K(yi), i = 1, 2, ..., N e K = 1, 2, ..., N, são os pontos de máximo (alturas) das funções 

de pertinência de saída; e yi é a posição do máximo da função de pertinência individual. 

 

Figura 3.3 Exemplo de defuzzificação pelo método CoM. 

 

 

                    CoM:  y = 2,4 

 

O método MoM é indicado para reconhecimento de padrões, e calcula a saída pela 

média dos máximos, conforme a Eq. (3.3). A Fig. 3.5 apresenta um exemplo de 

defuzzificação pelo método MoM para o vetor de possibilidades de saída fuzzy igual a {0; 0,2; 

0,8; 0; 0}. 
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onde yi é o i-ésimo elemento do universo de discurso; e n é o número total desses elementos. 
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Figura 3.5 Exemplo de defuzzificação pelo método MoM. 

 

 
                       MoM:  y =3,0 

 

Em aplicações de malha fechada, é fundamental que a variável de saída seja 

contínua, para que não haja oscilações e instabilidade no processo, razão por que, na 

literatura, se recomenda o uso do método de defuzzificação CoA. Esse método leva a um sinal 

de saída contínuo, e não varia significativamente com pequenas mudanças nas variáveis de 

entrada. Portanto, seguindo recomendações da literatura, optou-se neste trabalho pelo método 

de defuzzificação CoA. 

3.3 Comentários e Conclusões 

Mostraram-se, neste capítulo, os princípios da lógica e dos controles fuzzy, e suas 

principais vantagens. Descreveram-se os conjuntos fuzzy, os sistemas de interferência, o 

controlador lógico e as funções de pertinência aplicadas aos controladores lógicos fuzzy.  
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CAPÍTULO 4 

PROPOSTA DE UMA PLATAFORMA PARA  

CAPTAÇÃO DE RADIAÇÃO SOLAR 

 Neste capítulo, são apresentadas a descrição, a construção mecânica da 

plataforma solar e a instrumentação do sistema experimental desenvolvido. 

4.1 Plataforma Solar com Dois Graus de Liberdade 

A estrutura foi elaborada em tubo de ferro circular, com diâmetro de 2,5 polegadas e 

as seguintes dimensões: 80,10cm x 50,10cm. Uma massa de chumbo de 1,50 kg foi inserida 

na extremidade “A” da estrutura (v. Fig. 4.1) com a finalidade de balanceamento, ou seja, essa 

massa foi utilizada no projeto como contrapeso. Na Fig. 4.1, mostram-se o equipamento 

instalado no local do experimento e detalhes dos seus componentes. O equipamento está 

localizado à latitude de -7
o
06’54” e à longitude de -34

o
51’36”. 

 

Figura 4.1 Sistema de acompanhamento solar proposto. 

 

 

 

Santos (2004) define grau de liberdade como sendo o número total de movimentos 

independentes que um dispositivo pode efetuar. Esse é um conceito fundamental para 

sistemas de corpos em movimento em engenharia mecânica, engenharia aeronáutica, robótica, 

engenharia de estruturas, etc. A plataforma desenvolvida é dotada de dois graus de liberdade 

ou dois eixos de rotação. Um eixo está relacionado ao movimento do Sol durante o dia, 

Extremidade 

“A”, com 

contrapeso. 
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chamado de eixo X, e o segundo eixo está relacionado com o movimento do Sol ao longo do 

ano, denominado eixo Y, conforme ilustrado na Fig. 4.2.  

O sistema se move através de dois motores de corrente contínua de 12 volts, 

conectados aos fusos por meio de um conjunto redutor de velocidade, cuja redução é de 50:1, 

proporcionando a cada base um deslocamento com velocidade máxima em torno de 4,20 

mm/s. 

Figura 4.2 Eixos de rotação do sistema de acompanhamento solar. 

 

    

 

 

 

4.2 Sensores 

No sistema proposto, foram instalados dois tipos de sensores. O primeiro sensor a ser 

comentado é o potenciômetro, e pode ser considerado sensor, pois ele relaciona sua 

resistência ou sua tensão com o ângulo de rotação do respectivo eixo. A Fig. 4.3 mostra o 

potenciômetro instalado para apresentar o ângulo no eixo X. 

 

Figura 4.3 Potenciômetro indicador do ângulo de rotação. 

 

 

Eixo X Eixo Y 
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Para o eixo X, o ângulo  varia de 32 até 148, conforme mostra a Fig. 4.4. 

Figura 4.4 Rotação em torno do eixo X. 

 

 

Para o eixo Y, o ângulo β varia de 35 até 145, conforme mostra a Fig. 4.5. 

 

Figura 4.5 Rotação em torno do eixo Y. 

 

 

  

 O outro sensor utilizado é o LDR (Light Dependent Resistor) que possui a propriedade 

de variar a resistência elétrica em função da variação de luminosidade que recebe. A Fig. 4.6 

mostra o par de sensores LDR instalado. 

 

=35º =145º 

=32º 

=148º 



 44 

 

 

Figura 4.6 Par de sensores LDR instalado. 

 

 

Conforme comentado antes, o LDR varia sua resistência, e consequentemente sua 

tensão, em função da luminosidade, de modo que, para pouca luz, a tensão aumenta. Nesse 

caso, quando houver uma diferença de tensão entre os LDRs que formam o par, significa que 

o eixo correspondente não está perpendicular em relação aos raios solares. No momento em 

que ambos os LDRs apresentarem baixa tensão, significa que o eixo está perpendicular aos 

raios solares. A Fig. 4.7 mostra como um par de sensores se comporta nas situações de 

desequilíbrio e de equilíbrio de luminosidade. Na situação (a), a plataforma deve girar no 

sentido anti-horário para chegar ao equilíbrio de luminosidade, enquanto que, na situação (b), 

o giro deve ser no sentido horário; na situação (c), existe um equilíbrio de luminosidade. 

 

Figura 4.7 Luminosidade e sombra nos LDRs. 

 

                                       (a)                        (b)                         (c) 

 

 

Para o sistema de acompanhamento solar proposto, grande parte dos componentes 

mecânicos necessários ao funcionamento deste experimento foi confeccionada por estrutura 

metálica e pelo sistema redutor de velocidade.  

LDRs 

Sombra 
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4.3 Coleta e transmissão de dados 

A plataforma desenvolvida para o estudo apresenta um conjunto de placas eletrônicas 

para coleta e transmissão de dados. Os dados coletados servem para armazenamento e 

também para tomada de decisão nas operações de controle. O sistema de aquisição de dados é 

composto de um computador equipado com um processador Intel
®
 Core™ i3-350M, 2,27 

GHz, com 4 GB de RAM, sistema operacional Windows 7, 64 bits, e um módulo de aquisição 

de dados (DAQ NI USB-6008), mostrados nas Figuras 4.8 e 4.9.  

 

Figura 4.8 Computador utilizado para a aquisição de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Módulo de aquisição de dados (NI USB-6008). 
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Esta placa de aquisição possui 8 entradas de medição para sinais analógicos. A 

Figura 4.10 mostra um esquema do circuito interno de aquisição. 

Figura 4.10 Esquema interno da aquisição de sinais analógicos. 

 

 Existem ainda 2 saídas analógicas utilizadas no controle dos motores e 8 saídas digitais, 

duas das quais controlam o sentido de rotação dos motores. 

  Na Figura 4.11, tem-se um esquema das ligações da placa USB 6008 adotada no 

estudo. 

Figura 4.11 Esquema de ligações da placa USB 6008. 

 

 

 

No que se refere aos dados transmitidos, observados na Fig. 4.11 como sendo 

"Controle Motor 1", "Controle Motor 2", "Sentido de giro 1" e "Sentido de giro 2", foi 

necessária a amplificação desses sinais. Diante disso, foram confeccionadas placas eletrônicas 

Controle Motor 2 

Controle Motor 1 

Tensão LDR 1 

Tensão LDR 2 

Tensão LDR 3 

Tensão LDR 4 

Potenciômetro X 

Potenciômetro Y 

Sentido de giro 1 

Sentido de giro 2 
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para comandar os motores. A Fig. 4.12 mostra o circuito eletrônico de amplificação do sinal 

de controle que comanda um dos motores. Esse comando é realizado com a entrada de dois 

sinais, um de controle de velocidade (que é amplificado para atender as tensões de operação 

do motor) e outro de controle do sentido de rotação (horário ou anti-horário). 

 

Figura 4.12 Esquema do circuito eletrônico de comando dos motores. 

 

4.4 Sistema Fuzzy Proposto 

A utilização de um sistema fuzzy permitiu o desenvolvimento de um controlador 

desprovido do conhecimento anterior de um modelo matemático da plataforma. Portanto, na 

sintonia dos parâmetros do controlador fuzzy, foi possível substituir o conhecimento do 

modelo matemático por conjuntos de regras que descrevem o comportamento do sistema.  

No experimento foi utilizado um programa computacional para o gerenciamento do 

processo, o LabVIEW
®

 – Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench, para a 

aquisição de dados e comunicação do sistema como um todo. Esse programa utiliza uma 

linguagem de programação desenvolvida pela National Instruments. O LabVIEW
® 

é diferente 

das linguagens de programação usuais, pois é um software aplicativo baseado na utilização da 

linguagem G. Diferentemente das demais, que utilizam textos para criar aplicações e são 

baseadas em linhas de comando, a linguagem G emprega ícones, tornando-se uma linguagem 

de programação gráfica. Portanto, essas instruções, determinadas pelos dados, são 
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interpretadas pelo software, que é capaz de determinar a execução do programa com o 

aperfeiçoamento e a maximização de sistema. 

4.4.1 Estratégia de controle 

O sistema de controle fuzzy desenvolvido é formado por dois controladores fuzzy 

idênticos, um para controlar o eixo X e outro para o controle do eixo Y. Ambos foram 

implementados no Toolkit Fuzzy Logic Controller Design do programa LabVIEW
®
. O 

diagrama de blocos do sistema de controle da plataforma de captação de raios solares, para o 

eixo X, é mostrado na Fig. 4.13. O mesmo conceito é aplicado também ao eixo Y. 

Ainda com relação à Fig. 4.13, verifica-se que o sistema necessita do 

acompanhamento de um valor de "referência", que é obtido a partir da situação ilustrada na 

Fig. 4.7, ou seja, caso a diferença de tensões registrada entre os sensores LDR1 e LDR2 esteja 

entre -0,04 volt e +0,04 volt, significa que a face do painel está perfeitamente voltada para o 

Sol. Em outras palavras, os raios solares estão perpendiculares à superfície do painel. Diante 

dessa situação, fica claro de entender que os valores de referência estão compreendidos dentro 

da faixa citada anteriormente, ou, caso se queira um valor de referência fixo, este seria, sem 

dúvida, 0 volt.  

O controlador foi projetado através da determinação dos elementos de fuzzificação 

(funções de pertinência das variáveis linguísticas de entrada), das regras de controle, e do 

método e dos elementos de defuzzificação (funções de pertinência das variáveis linguísticas 

de saída). 

Figura 4.13 Diagrama de blocos conceitual do sistema. 

 

Através de uma análise qualitativa dos padrões de comportamento da plataforma e de 

recomendações da literatura, adotaram-se duas variáveis de entrada — Erro, definido pela 

diferença entre o valor de referência e o valor da posição, e ΔErro, que corresponde à variação 
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da variável Erro — e uma variável de saída (ΔTensão) que gera os incrementos dos sinais de 

controle (tensões de controle que acionam os motores de cada eixo da plataforma). A Fig. 

4.14 mostra as variáveis linguísticas de entrada e de saída dos controladores fuzzy. 

 

Figura 4.14 Variáveis linguísticas de entrada e saída dos controladores fuzzy. 

 

As variáveis linguísticas de entrada e de saída do sistema fuzzy, a quantidade e o 

formato das funções de pertinência foram escolhidos com base em recomendações da 

literatura, na natureza do processo a ser controlado, em análises heurísticas e em ensaios 

experimentais. 

4.4.2 Variáveis linguísticas de entrada 

Utilizaram-se as funções de pertinência com formatos triangulares e trapezoidais. 

Pois, segundo Simões e Shaw (2004), são as mais frequentes encontradas, visto que são 

geradas facilmente.  

Os universos de discurso das variáveis de entrada compreendem o intervalo 

normalizado [-1, 1]. Em valores de tensão, o intervalo da variável Erro corresponde ao 

intervalo [-4,5 ; 4,5], em volts. As características das funções de pertinência das variáveis de 

entrada Erro e ΔErro são apresentadas na Tab. 4.1 e na Tab. 4.2, respectivamente.  

Através de ensaios experimentais e simulações, bem como recomendações da 

literatura, as funções de pertinência foram determinadas. Esse método de determinação das 

funções é amplamente recomendado pela literatura, sendo até citado como uma das vantagens 

da lógica fuzzy em relação a outras metodologias de controle de sistemas. Quando não se 

obtém sucesso, recomenda-se a utilização do controle fuzzy associado a métodos matemáticos 

de busca, como algoritmo genético e redes neurais. A Fig. 4.15 apresenta a disposição dos 
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termos linguísticos do Erro no seu universo de discurso, enquanto a Fig. 4.16 mostra os 

termos da variável ΔErro.  

 

Tabela 4.1 Características das funções de pertinência da variável de entrada Erro. 

Função Descrição Forma Parâmetros 

NE Erro negativo Trapezoidal [-4,5  -4,5  -0,1  0] 

ZE Erro zero Triangular [-0,04  0  0,04] 

PO Erro positivo Trapezoidal [0  0,1  4,5  4,5] 

 

 

Figura 4.15 Funções de pertinência da variável de entrada Erro. 

 

 

Tabela 4.2 Características das funções de pertinência da variável de entrada ΔErro. 

Função Descrição Forma Parâmetros 

NE2 Erro negativo Triangular [-1  -1  0] 

ZE2 Erro zero Triangular [-0,02  0  0,02] 

PO2 Erro positivo Triangular [0  1  1] 
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Figura 4.16 Funções de pertinência da variável de entrada ΔErro. 

 

4.4.3 Variável linguística de saída 

A saída do sistema de controle corresponde ao acréscimo/decréscimo da tensão de 

alimentação dos motores de corrente contínua, e foi denominada de ΔTensão. O universo de 

discurso (U) foi baseado na tensão de saída do módulo de aquisição de dados (0 a 5V). No 

entanto, devido à amplificação desses valores de controle, os motores, na verdade, são 

alimentados com tensões que variam de 0 a 12 volts. Caso seja necessário inverter o sentido 

de rotação do motor, nas situações em que o erro seja negativo, a programação desenvolvida 

prevê o acionamento de um dispositivo que realize essa ação de inversão no sentido de 

rotação. Portanto, o universo de discurso da variável linguística ΔTensão será entre 0 e 5 

volts. A Tab. 4.4 e a Fig. 4.17 apresentam as características da variável linguística de saída, 

ΔTensão. 

 

Tabela 4.3 Características das funções de pertinência da variável de saída ΔTensão. 

Função Descrição Forma Parâmetros 

NEG Sentido horário Triangular [0  0  2,5] 

ZER Deslocamento zero Triangular [1  2,5  4] 

POS Sentido anti-horário Triangular [2,5  5  5] 
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Figura 4.17 Funções de pertinência da variável de saída ΔTensão. 

 

 

4.4.4 Sistema de inferência fuzzy do controlador 

Foi utilizado na modelagem dos controladores o método de inferência MAX-MIN 

(MAMDANI; ASSILIAN, 2004). Foram estabelecidas nove regras de inferência fuzzy para a 

determinação da variável de saída ΔTensão, que relacionam as três funções de pertinência do 

Erro com as três funções de ΔErro. A Tab. 4.5 apresenta a matriz associativa fuzzy, enquanto 

as regras são descritas na Tab. 4.6, as quais foram adotadas buscando uma simetria na 

variável de saída do controlador.  

Tabela 4.4 Matriz associativa fuzzy do controlador fuzzy. 
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Tabela 4.5 Base de regras do controlador fuzzy. 

N.º Regra 

01 SE Erro é “NE” E ΔErro é “NE2” ENTÃO ΔTensão é “S2” 

02 SE Erro é “NE” E ΔErro é “ZE2” ENTÃO ΔTensão é “S2” 

03 SE Erro é “NE” E ΔErro é “PO2” ENTÃO ΔTensão é “S2” 

04 SE Erro é “ZE” E ΔErro é “NE2” ENTÃO ΔTensão é “S1” 

05 SE Erro é “ZE” E ΔErro é “ZE2” ENTÃO ΔTensão é “S0” 

06 SE Erro é “ZE” E ΔErro é “PO2” ENTÃO ΔTensão é “S1” 

07 SE Erro é “PO” E ΔErro é “NE2” ENTÃO ΔTensão é “S2” 

08 SE Erro é “PO” E ΔErro é “ZE2” ENTÃO ΔTensão é “S2” 

09 SE Erro é “PO” E ΔErro é “PO2” ENTÃO ΔTensão é “S2” 

 

4.4.5 Defuzzificação 

Cada controlador conterá na defuzzificação uma variável de saída, que corresponde 

ao incremento da tensão, gerando os sinais de controle, ou seja, as tensões que acionarão as 

bases da plataforma. O intervalo de discurso é [0, 5], que corresponde à faixa de tensão de 

saída fornecida pelo módulo de aquisição de dados (NI USB-6008).  

Apresenta-se na Tab. 4.7 um resumo de todas as especificações do controlador fuzzy. 

Foi escolhido o método de defuzzificação CoA, pois é o mais frequentemente utilizado em 

aplicações de sistemas de controle. Esse método leva a um sinal de controle contínuo, e não 

varia significativamente para pequenas mudanças nas variáveis de entrada, o que, para 

aplicações de malha fechada, é essencial para não haver oscilações e instabilidade no sistema 

controlado. 

Com as configurações dos controles, é gerada uma superfície de controle para os 

eixos X e Y (v. Fig. 4.18). Ressalte-se que as tensões de alimentação dos motores dos eixos X 

e Y variam de 0 V a 12 V, independentemente do sentido de rotação. Este último será 

definido de acordo com o sinal da variável Erro. 
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Tabela 4.6 Características do controlador fuzzy. 

Controlador: Fuzzy 

Modelo: Mamdani 

T-Norma / T-Conorma: MIN-MAX 

Ferramenta computacional: Fuzzy Logic Control (LabVIEW
®
) 

Número de entradas: 2 

Número de saídas: 1 

Variáveis de entrada: Erro e ΔErro 

Variável de saída: ΔTensão 

Número de regras: 9 

Métodos de defuzzificação: CoA 

 

Figura 4.18 Superfície de controle do controlador fuzzy. 

 

 

4.5  Comentários e Conclusões 

Apresentaram-se, neste capítulo, o projeto e a construção de uma plataforma de 

acompanhamento do Sol para captação de energia solar, plataforma essa com dois graus de 

liberdade. Além disso, também foram apresentados o projeto e a implementação de um 

sistema fuzzy para o controle de acompanhamento da plataforma. O controle foi exercido por 
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controladores implementados no ambiente de programação LabVIEW
®
, que processa os 

sinais provenientes dos sensores e determina as variáveis de controle que acionam os motores. 

Foram inseridos potenciômetros para a indicação das posições de cada eixo da plataforma.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Ensaios de Acionamento do Sistema 

Como demonstração inicial do controlador fuzzy aplicado à plataforma, o sistema foi 

submetido a entradas do tipo degrau. É verdade que a plataforma de acompanhamento solar 

não toma como referência posições angulares predefinidas. De fato, a estratégia de controle 

adotou uma diferença de luminosidade nos sensores como referência. Portanto, este ensaio 

serve apenas para demonstrar a precisão do controlador fuzzy. A Fig. 5.1 mostra o resultado. 

 

Figura 5.1 Entradas em degrau para o eixo X. 
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Observa-se que o sistema levou 65 segundos para cobrir uma distância angular de 

70º.  
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5.2 Acompanhamento Solar 

Este trabalho tem por objetivo elaborar uma plataforma que acompanhe 

eficientemente o Sol, independentemente da época do ano e da orientação em relação aos 

pontos cardeais. Sendo assim,. o experimento buscou colocar o equipamento em duas 

condições diferentes. A primeira condição ocorreu entre os dias 25 e 30 de janeiro, com 

alinhamento norte-sul do eixo X. Na segunda condição, o eixo X estava a 45º do alinhamento 

norte-sul, e o experimento aconteceu entre os dias 7 e 12 de março. A Fig. 5.2 mostra um 

esquema das duas condições experimentais. 

 

Figura 5.2 Condições temporais e de localização do experimento. 

 

                                                   (a) Janeiro                                      (b) Março 

 

 

Na Fig. 5.3, é mostrada a variação do ângulo de inclinação do eixo X referente aos 

dias 25 a 30 de janeiro. Esses dados foram coletados a partir das 9 horas e 19 minutos da 

manhã e finalizados às 15 horas e 30 minutos da tarde. O ângulo de inclinação inicial 

apresentava valor em torno dos 125º, e foi modificando linearmente ao longo do dia, 

finalizando com um ângulo de 32º. A incidência de nuvens não interferiu na movimentação. 
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X Eixo X 

S 

N 
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Figura 5.3 Variação da inclinação em torno do eixo X experimento 1. 
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A Fig. 5.4 mostra a variação do ângulo de inclinação do eixo Y, também para o 

período de 25 a 30 de janeiro. Observa-se que, em relação a esse eixo, houve pouca alteração 

em termos de inclinação, variando de 97º até 106º. Esse comportamento já era esperado, tendo 

em vista que, neste experimento, a plataforma apresentava um alinhamento do eixo Y com o 

eixo leste-oeste. Nessa condição, o eixo Y está relacionado ao movimento de translação da 

Terra, e a variação é observada de forma mais contundente se for visualizado ao longo dos 

meses. 

Figura 5.4 Variação da inclinação em torno do eixo Y no experimento 1. 
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Na Fig. 5.5, é mostrada a variação do ângulo de inclinação do eixo X referente ao 

período que vai do dia 7 ao dia 12 de março. Novamente, a coleta dos dados iniciou em torno 

das 9h20min da manhã e finalizou às 15h30min da tarde. O ângulo de inclinação inicial 

apresentava valor em torno dos 118º, e foi modificando linearmente ao longo do dia, 
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finalizando com um ângulo de 38º. Como verificado anteriormente, a incidência de nuvens 

não interferiu na movimentação. 

 

Figura 5.5 Variação da inclinação em torno do eixo X no experimento 2. 
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A Fig. 5.6 mostra a variação do ângulo de inclinação do eixo Y, também para o 

período que vai de 7 a 12 de março. Ao contrário do que foi verificado para esse eixo no 

primeiro experimento, observa-se que houve uma alteração em termos de inclinação, variando 

de 104º até 67º. Devido às condições desse experimento, isto é, inexistência de alinhamento 

entre os eixos do equipamento e os eixos norte-sul e leste-oeste, os resultados são esperados, 

ou seja, grandes variações ao longo do dia para os eixos X e Y.  

Figura 5.6 Variação da inclinação em torno do eixo Y no experimento 2. 
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CAPÍTULO 6  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentaram-se, neste trabalho, o projeto e a construção de uma plataforma solar de 

dois graus de liberdade, bem como o projeto e a implementação de um sistema de controle 

para acompanhar o movimento do Sol em qualquer período do ano.  

Foi observado que o controle fuzzy apresentou um desempenho bastante satisfatório, 

tendo em vista que o sistema acompanhou o Sol ao longo do dia, mesmo em situações de 

nebulosidade. 

Devido às duas condições a que o equipamento foi submetido, conclui-se que ele 

pode ser instalado em qualquer ponto geográfico, desalinhado ou não em relação aos pontos 

cardeais, e em qualquer época do ano, e, mesmo assim, manterá a perpendicularidade na 

recepção dos raios solares.  

O uso de energias alternativas é um fator crucial no combate ao desperdício dos 

recursos naturais. Assim, dominar e difundir a tecnologia do processamento de energia 

fotovoltaica é tarefa primordial às instituições de ensino nas áreas tecnológicas. A tecnologia 

fotovoltaica com seguimento da posição solar apresenta um aumento de eficiência em termos 

de aproveitamento, e tem a possibilidade de se mostrar vantajosa em relação a outras 

tecnologias renováveis. É uma tecnologia com grande viabilidade e com baixa necessidade de 

manutenção, o que lhe confere baixos custos de operação e manutenção, além de ter uma 

grande vantagem para aplicação em locais isolados. Outra grande vantagem é permitir sua 

montagem por fases e se já dimensionado para uma gama de necessidades energéticas, desde 

pequenas aplicações até grandes centrais fotovoltaicas ligadas às redes de energia elétrica. 

Com os resultados obtidos com o protótipo construído, pretendeu-se comprovar as 

perspectivas de aumento do desempenho, ou seja, aproveitamento energético dos sistemas 

fotovoltaicos, com auxílio de um sistema eletrônico de seguimento em torno de dois eixos. 

A estrutura mecânica montada é capaz de permitir um funcionamento adequado. O 

acompanhamento da posição solar ocorreu como esperado. O sistema funciona sempre que 

existir a presença significativa da luz com diferentes valores nos quatro sensores, e permanece 

parado quando esses sensores apresentam o mesmo valor. 
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Os objetivos propostos foram alcançados, mas, no futuro, algumas alterações 

poderão ser introduzidas para melhorar o desempenho do protótipo construído. Ficam como 

sugestão para trabalho futuros a implantação ou adaptação da plataforma para o uso de 

parabólicas e o estudo mais aprofundado das técnicas de controle.  
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