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RESUMO 

 

O informe técnico proposto contêm os resultados parciais de um estudo na área 

de eletrônica de potência aplicada à sistemas de geração fotovoltaica conectados à 

rede.  

Por meio da análise dos sistemas fotovoltaicos existentes, foi possível realizar 

um levantamento das características necessárias para a proposição de um sistema 

de geração de energia solar que pode ser utilizado em uma aplicação que dispõe de 

um circuito CC residencial de12 V, para alimentação de cargas em corrente contínua. 

A partir da verificação dos requisitos para construção desse sistema, foi 

constatado o notável papel de um conversor CC-CC que tivesse funções como 

bidirecionalidade e alta ganho de tensão. Isso para a conexão à módulos fotovoltaicos 

compostos por vários painéis solares em paralelo, atingindo assim, a independência 

operacional dos paineis, além de uma alta corrente de curto-circuito. 

Partindo desse princípio, foram avaliados diversos conversores CC-CC que 

fossem passíveis de atender aos requisitos necessários para a aplicação, sendo 

escolhido o conversor CC-CC ressonante bidirecional. Fatores como simplicidade 

estrutural e de controle foram determinantes na seleção.  

O conversor selecionado é então extensivamente testado, para verificação de 

sua factibilidade para a aplicação. Os resultados mostraram que sua resposta de 

desempenho foi satisfatória, principalmente em baixas frequências de operação. O 

conversor também é construído fisicamente para testes de bancada. 

Para uma completa avaliação do sistema fotovoltaico, são construídos os sub-

sistemas necessários para a conexão à rede: sistema de sincronização, rastreamento 

do ponto de máxima potência, inversor fonte de tensão trifásico e malha de corrente 

baseada em controladores PI. 

O sistema completo apresentou eficiência de 97,5 %, além de baixo conteúdo 

harmônico nas correntes de saída. Por outro lado, o protótipo do conversor ainda 

necessita de mais testes para verificar seu desempenho. 

 

Palavras-chave: Sistemas Fotovoltaicos. Conversores CC-CC. Circuito 

Ressonante. 
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ABSTRACT 

 

The proposed paper contains the partial results of a study in the power 

electronics area applied to photovoltaic generation systems connected to the grid 

Through  the analysis of existing photovoltaic systems, it was possible to survey 

the necessary characteristics for the proposal of a solar power generation system that 

can be used in an application that has a residential DC circuit shape12 V to power DC 

loads. 

From the verification of the requirements for the construction of this system, the 

remarkable role of a DC-DC converter that has functions such as bi-directionality and 

high voltage gain was observed. This connection to the photovoltaic modules 

composed of multiple solar panels in parallel; thus attaining the functional 

independence of the panels, and a high short-circuit current. 

Based on this principle, it was evaluated several DC-DC converters that were 

likely to meet the requirements necessary for the application, being chosen the 

bidirectional DC-DC resonant converter. Factors such as structural simplicity and 

control were decisive in the selection. 

The selected drive is then extensively tested to check its feasibility for the 

implementation. The results showed that its performance was satisfactory, especially 

at low operating frequencies. The converter is also built physically for bench testing. 

For a complete evaluation of the photovoltaic system, necessary sub-systems 

were built to make the grid connection: synchronization system, tracking the maximum 

power point, voltage source three-phase inverter, and current feedback loop based on 

PI controllers. 

The complete system showed efficiency of 97.5%, and low harmonic content in 

the output currents. However, the converter prototype still requires further testing to 

verify its performance. 

 

Key-words: Photovoltaic Systems. DC-DC Converters. Resonant Circuit. 
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 

 

Este Capítulo tem como objetivo apresentar ao leitor uma visão geral dos 

principais fatores que contextualizam e justificam o tema tratado neste trabalho, além 

de listar os objetivos específicos e a metodologia utilizada na obtenção dos resultados. 

No final é apresentada a estruturação do texto. 

 

1.1 - Contextualização e relevância do tema 

 
Devido ao aumento da demanda de energia elétrica, as concessionárias de 

energia estão preocupadas em melhorar a relação de oferta e demanda de energia, 

por meio do desenvolvimento de sistemas interligados de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. Atualmente, grande parte da demanda de eletricidade 

é suprida por fontes fósseis, o que representa cerca de 80 % do consumo de energia 

mundial [1]. O aumento dessa demanda não poderá ser atendido por tais fontes, 

devido às restrições ambientais no que diz respeito à emissão de gases e de uma 

possível indisponibilidade de insumos. Ações mundiais têm sido tomadas para 

combater o “aquecimento global” e para reduzir a poluição atmosférica. 

A necessidade de se aumentar a participação de fontes renováveis na matriz 

energética é iminente. No Brasil, a energia hidrelétrica é a principal fonte de energia, 

pois existe aqui grande potencial hídrico. No entanto, isso não evita a utilização de 

combustíveis fósseis, uma vez que os níveis dos reservatórios são afetados por 

períodos de estiagem levando ao acionamento de usinas termelétricas, como vem 

acontecendo recentemente desde o final de 2012 [2]. 

A diversificação das fontes de energia é importante para redução da 

vulnerabilidade do sistema, principalmente nas situações em que uma fonte não esteja 

plenamente disponível; assim outras poderão compensá-la. O desafio de inserir fontes 

renováveis na matriz energética envolve a adequação e a utilização de novas 

tecnologias empregadas nos processos de geração, transmissão e distribuição de 

energia. Dessa forma, pode-se conseguir o aumento da eficiência energética do 

sistema elétrico como um todo, melhoria dos mecanismos de controle, gerenciamento 

de linhas e a possibilidade de proporcionar ao usuário final maior participação no 

planejamento e na operação do sistema [3]. 
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Nas redes tradicionais, a geração centralizada de energia acompanha a 

demanda. No futuro, porém, o consumo de energia tende a vir depois da geração. Isso 

significa uma mudança de paradigma. As redes tenderão a serem distribuídas, 

inteligentes e flexíveis [4]. Os fluxos de potência e comunicação unidirecionais serão 

substituídos por fluxos bidirecionais. Essa mudança exigirá o desenvolvimento de 

novos métodos de controle, automação e otimização da operação do sistema elétrico. 

Os Smart Grids introduzem novos conceitos para o sistema elétrico, tais como 

microrredes e nanorredes. Esses novos sistemas que integram as fontes de geração 

distribuída, podem operar em paralelo ou desconectados da rede elétrica. Tanto as 

microrredes quanto as nanorredes são cogeradoras de energia elétrica baseada em 

fontes renováveis, grupo em que a energia solar fotovoltaica (Photovoltaics - PV) está 

inserida como uma das principais soluções. Isso por causa da grande disponibilidade 

do insumo de geração na maioria da superfície terrestre: a luz solar. 

Vale ressaltar que os primeiros sistemas de geração fotovoltaica eram isolados 

da rede, compostos basicamente pelos painéis solares, um módulo de 

condicionamento de energia com conversores eletrônicos de corrente contínua para 

corrente alternada (CC-CA), e conexões com as cargas (geralmente sistemas de 

bombeamento de água). Essa etapa pode ser considerada como sendo a primeira 

geração dos sistemas fotovoltaicos. A partir desse sistema primordial, foi desenvolvida 

a segunda geração, com a inclusão de acumuladores de energia e a consequente 

sofisticação dos conversores eletrônicos utilizados, em que foi necessária a inclusão 

de um estágio CC-CC, para controlar o carregamento e o fluxo de potência vindo dos 

acumuladores. Nessa fase, foi possível a proximidade entre a geração de energia e a 

alimentação de cargas residenciais, mesmo em períodos em que a luz solar era 

inexistente. A terceira geração dos sistemas fotovoltaicos reflete uma nova 

organização do sistema elétrico, em que são utilizados como cogerações de energia, 

e tem fluxo de potência bidirecional com a rede de distribuição. A terceira geração 

engloba módulos de condicionamento de potência inteligentes, que são capazes de 

gerenciar todo o fluxo de potência para alimentação de cargas e injeção de potência 

na rede. 

Nesse contexto se inserem os conversores CC-CC bidirecionais, que são 

elementos chave para esse tipo de aplicação. Tais dispositivos são capazes de fazer 

a integração entre sistemas fotovoltaicos, bancos de baterias, cargas CC e inversores 

de frequência. Dependendo do sentido do fluxo de potência, o sistema de conversão 
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realiza o intercâmbio de energia para alimentação das cargas locais (CC ou CA), 

injeção de potência na rede, ou carregamento de bancos de baterias, caso existam. 

Além da questão do gerenciamento do fluxo de potência, o sistemas fotovoltaicos 

enfrentam um problema atualmente. Por causa da baixa de tensão de saída dos 

módulos fotovoltaicos (12 ~ 48 V), os paineis necessitam ser conectados em série 

para atingir a tensão nominal de entrada de um inversor comercial, que é da ordem 

de 250 V. Isso gera uma dependência operacional do sistema, uma vez que existe 

algum painel inoperante ou defeituoso, esse irá limitar a corrente dos demais, 

reduzindo assim a eficiência do conjunto.  

Dito isso, fica clara a necessidade de um conversor de alto ganho de tensão, 

para que se possa utilizar apenas paineis em paralelo, eliminando a dependência 

operacional dos mesmos. Adicionalmente, com o uso dos paineis em parelelo, a 

corrente de curto-circuito do sistema é aumentada consideravelmente. Portanto, isso 

provoca uma melhoria na estabilidade dinâmica do conjunto, por conseguir suprir a 

demanda de cargas que requerem maiores correntes. Em uma análise construtiva, a 

conexão somente em paralelo possibilita também a redução das resistências de 

contato e série dos paineis. 

Sendo assim, é proposta a avaliação de um conversor CC-CC que tenha além 

da bidirecionalidade, um alto ganho de tensão para um melhor aproveitamento da 

potência dos paineis. A Figura 1.1 apresenta o arranjo sistêmico básico estudado no 

qual está inserido o conversor CC-CC utilizado para gerenciamento energético e 

independência operacional dos paineis. 

O sistema apresentado na Figura 1.1 é composto primeiramente por um conjunto 

de painéis fotovoltaicos em paralelo, um estágio CC-CC bidirecional, que é objeto de 

estudo deste trabalho, um estágio inversor CC-CA e uma posterior conexão com a 

rede de distribuição. A grande inovação desse sistema está ligada ao fato da utilização 

apenas de paineis conectados em paralelo, além da existência de novos barramentos 

CC, os quais possibilita, a alimentação de cargas CC ou bancos de baterias. O fluxo 

de potência, tanto para o circuito CC quanto para o circuito CA, são de propriedade 

dos painéis fotovoltaicos e da rede CA, que poderá compensar a indisponibilidade de 

luz solar. 
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Neste trabalho são discutidas as bases teóricas e práticas para estruturação 

desse novo sistema de geração alternativa. A seguir são apresentadas a metodologia 

empregada no desenvolvimento deste trabalho e organização do texto. 

 

1.2 - Objetivos e metodologia 

 
O estudo e implementação de um conversor CC-CC aplicado a geração 

fotovoltaica demanda um conhecimento da dinâmica dos painéis solares, bem como 

os fatores que influenciam seu funcionamento, principalmente a temperatura e 

irradiação solar, além das técnicas de Rastreamento do Ponto de Máxima Potência 

(Maximum Power Point Tracking - MPPT). Outro conhecimento requerido é o estudo 

das topologias dos sistemas fotovoltaicos existentes, as quais refletem a alocação dos 

estágios de condicionamento energético, e também podem ser avaliadas no que tange 

aplicação em microgerações e nanogerações. Englobando o sistema como um todo, 

o estudo da conversão CC-CA e conexão à rede também se faz necessário, sendo 

também inclusos no escopo de pesquisa. 

Assim, o objetivo principal deste trabalho é simular e construir, em pequena 

escala, um conversor CC-CC bidirecional de alto ganho. Esse conversor deve ser 

capaz de controlar o fluxo de potência entre geração, cargas locais e injeção de 

potência na rede, com as premissas de elevar a tensão gerada pelos módulos com 

alta razão de conversão, e estabilizar o barramento CC para alimentação do posterior 

estágio inversor CC-CA. Em uma segunda etapa de avaliação, será estudada a 

possibilidade de alimentação de equipamentos em corrente contínua em dois 

barramentos de tensões diferentes, como apresentado na Figura 1.1. As simulações 

Figura 1.1 - Estrutura do sistema de geração fotovoltaica que é discutida ao longo do trabalho utilizado 
um conversor CC-CC bidirecional de alto ganho. 
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são realizadas no software PSIM®, o qual possui plataformas específicas para 

estudos na área de eletrônica de potência. 

Para obtenção dos resultados e conclusões do trabalho, as atividades são 

distribuídas metodologicamente na seguinte ordem: 

 

 Estudo das características e dinâmica dos painéis solares, influência da 

temperatura e da irradiação solar incidente, bem como o rastreamento do ponto 

de máxima potência; 

 Estudo das topologias de sistemas de geração fotovoltaica, e a proposição de 

uma mais adequada para utilização em microgerações conectadas à rede e 

que atenda aos outros objetivos do trabalho; 

 Revisão dos requisitos necessários para conexão de sistemas fotovoltaicos via 

inversor à rede de distribuição; 

 Revisão bibliográfica do estado da arte de conversores CC-CC bidirecionais de 

alta razão de conversão, e avaliação dos mais indicados para aplicação no 

trabalho; 

 Implementação computacional do conversor CC-CC bidirecional no software 

PSIM, contendo análise de desempenho e dinâmica da malha de controle 

frente a variações de parâmetros do circuito e alterações das variáveis 

referência de controle; 

 Construção do conversor CC-CC bidrecional para testes de bancada; 

 Modelagem computacional dos aparatos necessários para a conexão do 

sistema fotovoltaico à rede: MPPT, sicronização com a rede, inversor de 

frequência, técnica de modulação e controle de corrente. 

 

1.4 - Organização do texto 

 

Este trabalho está estruturado em seis Capítulos, incluindo o presente Capítulo 

introdutório, em que se apresentou a justificativa, relevância do tema sob investigação 

e os objetivos do trabalho. 

No Capítulo 2 são apresentadas as bases teóricas acerca do efeito fotovoltaico, 

bem como a influência de variáveis como temperatura e irradiação solar na geração 

de energia solar. São abordadas também as topologias de sistemas de geração 
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fotovoltaica conectadas à rede, no que diz respeito aos arranjos dos painéis e dos 

blocos de condicionamento de potência. Atenção também é dada aos requisitos para 

conexão à rede de distribuição, baseando-se em normas regulamentadoras 

internacionais. Como conclusão apresenta-se o arranjo que é utilizado como caso 

base nas simulações posteriores. 

O Capítulo 3 expõe uma revisão bibliográfica sobre os conversores CC-CC 

bidirecionais de alta razão de conversão, dando ênfase para topologias com reduzido 

número de componentes, elevada eficiência e controle simples. Ao final é apresentado 

o modelo de conversor CC-CC que é implementado computacionalmente no próximo 

Capítulo. 

O Capítulo 4 apresenta o funcionamento e modelagem do conversor CC-CC para 

condicionamento da geração fotovoltaica. Toda simulação é realizada no software 

PSIM, com análise da dinâmica do sistema de controle envolvido. Também são 

exibidas as primeiras considerações em relação a construção do conversor CC-CC 

para testes. 

O Capítulo 5 trata da elaboração da conexão propriamente dita com a rede. São 

implementados computacionalmente: métodos para rastreamento do ponto de 

máxima potência, sistema de sincronização com a rede atrelado ao sistema de 

controle de corrente da conexão, inversor trifásico juntamente com uma técnica de 

modulação. Ao final do Capítulo, o sistema funcional completo é apresentado e 

testado. 

Finalmente, o Capítulo 6 expôe as conclusões obtidas a partir das simulações 

realizadas e montagens práticas. São apresentados os próximos passos no estudo do 

sistema de conversão de energia utilizado, além de propostas de melhoria para o que 

já foi contruído. 

 

 

. 
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CAPÍTULO 2 - DISPOSITIVOS E SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

 
 

2.1 - Introdução 

 
A primeira parte deste Capítulo traz informações sobre dispositivos solares 

fotovoltaicos. Um dispositivo fotovoltaico é aquele que converte a energia da luz solar 

diretamente em eletricidade. O dispositivo fotovoltaico elementar é a célula 

fotovoltaica, sendo essas agrupadas em conjuntos ou arranjos fotovoltaicos. A 

segunda parte deste Capítulo analisa a organização e o funcionamento de sistemas 

fotovoltaicos, os quais são sistemas construídos a partir de painéis fotovoltaicos 

acrescidos de conversores eletrônicos e outros elementos necessários para o 

aproveitamento da energia fotovoltaica.  

O funcionamento dos sistemas fotovoltaicos, com foco nos conectados à rede, é 

explicado brevemente na segunda parte, com uma pequena apresentação sobre as 

normas vigentes no Brasil e exterior. Tais requisitos especificam as características 

mínimas para conexão à rede. Após essa discussão preliminar, a segunda parte do 

Capítulo estrutura a conFiguração do sistema fotovoltaico que será utilizada nas 

simulações de desempenho do conversor CC-CC escolhido com base nas premissas 

apresentadas no Capítulo 3. 

Ao longo deste trabalho diversos termos como dispositivo, célula, painel, 

conjunto e arranjo são usados para designar elementos que realizam a conversão 

fotovoltaica. A maior parte das afirmações realizadas aqui, a menos que 

explicitamente indicado, tem foco em painéis e arranjos fotovoltaicos, que são os 

dispositivos comercialmente disponíveis. 

 

2.2 - Dispositivos fotovoltaicos 

 

2.2.1 - Histórico e cenário atual 

 
As primeiras experiências com dispositivos fotovoltaicos remontam ao ano de 

1839, com a descoberta por Beqquerel [7] de uma tensão fotovoltaica resultante da 
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ação da luz sobre um eletrodo imerso em uma solução eletrolítica. Em 1877 Adams e 

Day observaram um efeito similar no selênio sólido. Em 1905 o efeito fotovoltaico foi 

explicado por Albert Einstein, em pesquisa que lhe rendeu o Prêmio Nobel. A 

continuidade das investigações por Fritts [8] levou anos depois ao desenvolvimento 

da célula fotovoltaica de selênio, que atingia eficiência de conversão próxima de 1% 

[9]. 

O início da era moderna da conversão fotovoltaica deu-se em 1954 [7], com o 

anúncio feito por Chapin e Reynold da conversão fotovoltaica com eficiência de 6 %, 

usando uma célula monocristalina de silício. Com pesquisas posteriores, a eficiência 

da célula de silício chegou a 14 %, perto do ano de 1960, alcançando 24 % no início 

dos anos 80 [9].  

O silício é o material semicondutor mais estudado e foi o primeiro 

comercialmente utilizado em células fotovoltaicas [7]. O silício monocristalino tem um 

baixo coeficiente de absorção de luz, o que requer a obtenção de elevados graus de 

pureza, com melhor capacidade de absorção, para proporcionar eficiência de 

aproximadamente 24 %, obtida em laboratório e acima das eficiências de 15 % a 20 

% dos dispositivos fotovoltaicos comerciais. 

O alto custo do silício monocristalino levou ao desenvolvimento de tecnologias 

de baixo custo, com prejuízo na eficiência, originando a tecnologia do silício 

policristalino, que é amplamente utilizada em painéis fotovoltaicos comerciais [7]. 

Embora existam diversos materiais para a produção de células fotovoltaicas, as 

células solares de silício são atualmente a única tecnologia com grande penetração 

no mercado [10].  Por ser um material não tóxico e disponível em abundância na crosta 

terrestre, o silício tem enorme vantagem sobre outros materiais semicondutores. 

Mesmo que outros materiais possam fornecer eficiências maiores, o processo de 

fabricação de células com filmes de silício cristalino é mais simples e barato do que o 

desenvolvido para outros materiais [10]. 

No estágio atual de desenvolvimento, as células fotovoltaicas ainda não 

alcançaram níveis de eficiência necessários para tornar a tecnologia competitiva 

frente aos combustíveis fósseis, à energia nuclear e à hidroelétrica, bem como outras 

fontes alternativas de energia, com destaque para a eólica aqui no Brasil. O gargalo 

dos sistemas fotovoltaicos para a geração em massa de energia elétrica está no seu 

elemento básico: a célula fotovoltaica. Pesquisas sobre o tema poderão tornar a 
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tecnologia economicamente adequada, e expandir sua utilização sobre o globo 

terrestre. 

Atualmente, os dispositivos fotovoltaicos produzidos em larga escala e 

disponíveis comercialmente são construídos de silício monocristalino e policristalino, 

atingindo eficiências entre 15 % e 20 %, dependendo de grau de pureza do silício 

empregado na fabricação. Deve-se ressaltar que o limite teórico de eficiência das 

células de silício é de 29 % [11]. As células monocristalinas apresentam maior 

eficiência, mas sua produção é mais cara. Isso torna as células policristalinas 

comercialmente mais atraentes para a produção em larga escala, embora sejam 

menos eficientes. 

Em menor escala existem os dispositivos de silício amorfo, ou de filme fino, cujo 

processo de fabricação é totalmente diferente daquele usado na fabricação dos 

dispositivos monocristalinos e policristalinos. As técnicas de deposição usadas na 

fabricação dos filmes finos permitem criar dispositivos com várias camadas de 

compostos diferentes do silício [12], alcançando elevados níveis de eficiência devido 

ao melhor aproveitamento do espectro da luz incidente. Dispositivos de filmes finos 

com eficiências maiores do que 40 % já foram relatados na literatura [13,14]. 

Algumas pesquisas também foram levantadas sobre as chamadas células 

fotovoltaicas orgânicas [15,16], que utilizam polímeros e outros tipos de materiais 

combinados no lugar dos semicondutores. Os dispositivos orgânicos deverão tornar-

se mais baratos do que os dispositivos inorgânicos baseados em silício ou outros 

materiais, mas as pesquisas ainda são recentes e a tecnologia não alcançou 

eficiências de conversão muito elevadas, nem a confiabilidade necessária para a 

produção em larga escala [17,18]. 

 

2.2.2 - Funcionamento dos dispositivos fotovoltaicos 

 

O dispositivo fotovoltaico elementar é a célula fotovoltaica ou solar. Pode-se 

entendê-la como um diodo com a junção p-n exposta à luz [7,19], como mostrado na 

Figura 2.1 [20]. A incidência de luz libera portadores de carga que dão origem a uma 

corrente elétrica quando o dispositivo está em circuito fechado [7]. Isto ocorre quando 

a energia do fóton incidente é suficiente para excitar elétrons covalentes do 

semicondutor, fenômeno que depende do material dopante empregado na construção 
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dos dispositivos e do comprimento de onda incidente [20]. Basicamente, o efeito 

fotovoltaico consiste da absorção da radiação solar, da geração e transporte de 

portadores de carga no semicondutor, da separação dos portadores pela junção p-n 

e finalmente pela coleta dos portadores pelos terminais do dispositivo [9,21]. 

 

 

 

 

 

A taxa de geração de pares elétrons/lacunas no semicondutor é determinada 

pelo fluxo luminoso incidente no dispositivo e pela capacidade de absorção do material 

semicondutor. A capacidade de absorção de fótons depende primariamente da banda 

de energia (bandgap) do semicondutor, da refletância da superfície do dispositivo 

fotovoltaico, da concentração intrínseca de portadores, da mobilidade eletrônica, da 

taxa de recombinação, da temperatura, entre outros fatores [20]. 

A radiação solar possui fótons de diferentes energias. Fótons de energia menor 

do que o bandgap da célula fotovoltaica não são aproveitados e não geram tensão e 

corrente elétrica. No caso de fótons com energia superior ao bandgap, somente a 

energia corresponde a este é aproveitada e convertida em eletricidade. O excesso de 

energia é simplesmente dissipado como calor na estrutura cristalina do semicondutor. 

A capacidade de geração de corrente elétrica é maior para semicondutores com 

pequeno bandgap, pois o espectro solar pode ser mais bem aproveitado. Entretanto, 

um bandgap pequeno proporciona uma baixa tensão de saída [22]. 

Não é objetivo de estudo deste texto detalhar o fenômeno físico da conversão 

fotovoltaica e dos fatores que influenciam o comportamento da célula fotovoltaica. Mas 

sim o estudo do conversor CC-CC para aplicação em sistemas fotovoltaicos. Sendo 

assim, conforme foi anteriormente apresentado, é suficiente conhecer as 

características elétricas da célula ou dispositivo fotovoltaico. 

 

Figura 2.1 - Estrutura simplificada de uma célula fotovoltaica, em que se retrata a junção p-n e os 
contatos metálicos existentes, os quais permitem a circulação de corrente nas condições de incidência 
de luz e circuito fechado [20]. 
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2.2.3 - Aspectos práticos e comerciais dos painéis solares 

 
Em aplicações práticas e comerciais as células fotovoltaicas não são utilizadas 

isoladamente. Associações de células em série são necessárias para fornecer 

tensões maiores, e associações em paralelo são necessárias para aumentar a 

capacidade de fornecimento de corrente. Assim, os paineis solares comerciais são 

compostos por dezenas de células associadas. Dependendo dos níveis de potência 

desejados, os paineis fotovoltaicos podem ser associados em série e/ou em paralelo. 

A Figura 2.2 [23] ilustra uma célula fotovoltaica elementar de silício e um painel 

formado por várias células. 

 

 

 

 

 

Em uma associação série a mesma corrente flui por todos os dispositivos 

associados e a tensão de saída é a soma das tensões individuais. Em uma associação 

paralela, a tensão de saída é igual à tensão fornecida por um único dispositivo e a 

corrente é igual à soma das correntes individuais. A associação série tem como ponto 

fraco o efeito de escurecimento parcial de um dispositivo ou de alguns dispositivos do 

conjunto. Quando um dos elementos associados recebe menos luz do que os demais, 

este dispositivo prejudica o conjunto todo, pois a corrente fornecida fica limitada pelo 

disposto de menor corrente. A associação paralela é menos delicada, pois nesse caso 

um dispositivo que recebe pouca luz não prejudica os demais. Entretanto, tem-se a 

baixa tensão fornecida como principal problema. 

 

Figura 2.2 - Representação de uma célula fotovoltaica de silício policristalino à esquerda; e um painel 
fotovoltaico comercial à direita, como exemplo de associação de várias células em série e em paralelo 
[23]. 
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2.2.4 - Modelagem de dispositivos fotovoltaicos 

 

2.2.4.1 - Célula fotovoltaica ideal 
 

A equação 2.1 é base da teoria de semicondutores [24] e descreve 

matematicamente a característica I x V de uma célula fotovoltaica ideal. 

 

                                           I = Ipv,cell - I0,cell [exp (
𝑞V

akT
) -1]                                     (2.1)   

 

em que Ipv,cell é a corrente gerada pela incidência da luz, e o termo subtraído deste é 

a corrente Id (equação do diodo Shockley), I0,cell é a corrente de saturação reversa do 

diodo, 𝑞 é a carga elementar do elétron (1,6021x10
-19

 C), k é a constante de 

Boltzmann (1,3806x10
-23

 J/K), T [K] é a temperatura da junção p-n e ‘a’ é a constante 

de idealidade do diodo. 

A Figura 2.3 mostra o circuito equivalente de uma célula fotovoltaica ideal 

descrita pela equação 2.1. A Figura 2.4 mostra a curva I x V que demonstra o perfil de 

potência fornecida em uma célula fotovoltaica, fixadas condições de irradiação solar 

e temperatura. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.3 - Modelo de uma célula fotovoltaica ideal composta por uma fonte de corrente Ipv em 

paralelo com um diodo representando a junção p-n. 

Figura 2.4 - Curva I x V descrita pela equação 2.1, em que existe a subtração da corrente gerada pelo 
painel pela corrente Id do diodo. 
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2.2.4.2 - Dispositivo fotovoltaico prático 
 

A equação 2.1 da célula fotovoltaica elementar não apresenta a característica 

I x V de um dispositivo fotovoltaico prático. O dispositivo prático mais comum é o 

painel solar, formado geralmente pela associação de células em série e/ou paralelo. 

As características nos terminais de um painel fotovoltaico requerem a inclusão de 

parâmetros adicionais à equação básica − uma resistência série Rs (equivalente 

resistivo que representa todos os contatos metálicos do painel fotovoltaico), e uma 

resistência em paralelo Rp (modela a corrente de fuga na junção do diodo em paralelo 

com a fonte de corrente). A equação 2.2 [24] descreve agora de forma mais precisa a 

característica I x V de um dispositivo fotovoltaico:  

 

                                           I = Ipv - I0 [exp (
V + RsI

Vta
) -1] - 

V + RsI

Rp

                           (2.2) 

 

onde Vt = NskT/𝑞 é a tensão térmica do painel com Ns células conectadas em série. 

Se o conjunto for composto por Np células conectadas em paralelo, a corrente 

fotovoltaica e de saturação reversa podem ser expressas como Ipv = Ipv,cellNp e I0 = 

I0,cellNp respectivamente. O novo circuito equivalente do dispositivo fotovoltaico é 

exibido na Figura 2.5. A equação 2.2 origina a curva I x V mostrada na Figura 2.6 [20], 

onde três pontos são destacados: corrente de curto-circuito do dispositivo fotovoltaico, 

obtida experimentalmente pela conexão física dos terminais do painel sem inserção 

de impedâncias (0, Isc), máxima potência que é o valor máximo da multiplicação entre 

corrente e tensão gerada pelo dispositivo fotovoltaico (Vmp,Imp) e a tensão de circuito 

aberto, a qual é medida com o painel operando sem circulação de corrente (Voc,0). 

 

 

 

O gráfico da Figura 2.6 [20] também mostra a região de polarização reversa do 

dispositivo fotovoltaico [25], que não é considerada por este modelo. Um dispositivo 

Figura 2.5 - Modelo de circuito equivalente de um dispositivo fotovoltaico considerando os efeitos das 
resistências série Rs e paralelo Rp. 
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fotovoltaico pode ser forçado a operar na região reversa quando estiver inserido em 

um conjunto com vários dispositivos em série sem a utilização de diodos paralelos. 

Essa região de operação dever ser evitada porque o dispositivo dissipa energia 

elétrica e pode ser destruído por aquecimento ou ao alcançar a tensão de ruptura Vbr. 

 

 

 

 

Os fabricantes de painéis fotovoltaicos não fornecem os parâmetros da equação 

da curva I x V característica. Em vez disso, geralmente são fornecidas curvas e 

tabelas com dados experimentais sobre as características térmicas e elétricas do 

dispositivo. A corrente fotoelétrica, as resistências série e paralela, a constante de 

idealidade do diodo e a corrente de saturação reversa são desconhecidas. As folhas 

de dados dos painéis fotovoltaicos trazem normalmente estas poucas informações 

nas condições de operação: tensão de circuito aberto (Voc,n), a corrente de curto-

circuito (Isc,n), a tensão de máxima potência (Vmp), a corrente de máxima potência 

(Imp), o coeficiente de tensão e temperatura (KV [V/K]), o coeficiente de corrente e 

temperatura (KI [A/K]) e a potência de pico (Pmax,e). Essas informações são sempre 

fornecidas nas condições padronizadas de teste ou condições nominais, que 

correspondem a uma temperatura de operação de 25 oC e irradiação solar de 

1000 W/m2. 

Figura 2.6 - Curva característica da operação de um dispositivo fotovoltaico, com o esboço da região 
de polarização reversa e direta, onde se destaca o ponto de máxima potência MPP [20]. 
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Conforme mencionado anteriormente, um dispositivo fotovoltaico prático possui 

uma resistência série Rs que tem influência na operação como fonte de tensão, e uma 

resistência paralela Rp que influi na operação como fonte de corrente. A resistência 

Rs é a soma de diversas resistências estruturais do dispositivo, como mostra a Figura 

2.7. A resistência série é basicamente o equivalente das resistências de contato 

ôhmico do semicondutor p com a base de metal inferior, das resistências dos corpos 

dos semicondutores p e n, das resistências de contato da camada n com a grade de 

terminais metálicos superior e as resistências próprias dos terminais metálicos [21]. A 

resistência Rp existe principalmente devido à corrente de fuga da junção p-n e 

depende do método de fabricação das células fotovoltaicas.  

 

 

 

 

 

O modelo da célula fotovoltaica apresentado na Figura 2.5 pode ser então 

extrapolado para um arranjo ou conjunto fotovoltaico, que são constituídos por 

associações série e/ou paralelo de células ou painéis solares. Esses podem ser 

modelados e simulados com as mesmas equações e modelos de circuitos 

apresentados anteriormente. Considerando elementos individuais idênticos, pode-se 

inserir na equação I x V o número de elementos dispostos em série (Nser) e o número 

de elementos dispostos em paralelo (Npar). Painéis compostos por células série e 

paralelas ou grandes conjuntos fotovoltaicos compostos por diversos painéis podem 

ser simulados desta forma. As resistências equivalentes às associações são obtidas 

com a introdução das quantidades Nser e Npar na equação I x V do arranjo fotovoltaico, 

conforme descrito pela equação 2.3 [20]: 

Figura 2.7 - Representação das resistências estruturais presentes em um painel fotovoltaico, cujo efeito 
é modelado pela resistência série no modelo prático. 
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           I = IpvNpar- I0Npar [exp (
V + RsNser/NparI

VtaNser

) -1] - 
V + RsNser/NparI

RpNser/Npar

   (2.3) 

 

A Figura 2.8 mostra o equivalente elétrico da equação 2.3 [20]. As correntes do 

arranjo fotovoltaico são as somas das correntes dos dispositivos em paralelo, razão 

pela qual as correntes aparecem multiplicadas por Npar na equação. As tensões 

equivalentes são as somas das tensões dos dispositivos associados em série, e por 

esta razão a tensão térmica do diodo aparece multiplicada por Nser. As resistências 

equivalentes são resultantes das associações série e paralelo das resistências 

originais dos dispositivos associados. 

 

 

 

 
 
 
 

2.2.4.3 - Curvas características 
 

Tendo em vista a equação 2.3 [20], pode-se traçar a curva característica da 

corrente em função da tensão no arranjo fotovoltaico, para valores fixos de irradiação 

solar e temperatura. A Figura 2.9 apresenta uma curva típica de um módulo com 48 

células em série e 5 em paralelo, operando a uma temperatura de 60
o
C e sob um nível 

de irradiação solar de 800 W/m2. Podem-se identificar na curva as especificações 

cruciais a serem utilizadas no momento de seleção do módulo solar, como corrente 

Figura 2.8 - Associações série e paralelo de dispositivos fotovoltaicos: à esquerda tem-se um arranjo 
serial; à direita um arranjo paralelo e ao centro um arranjo misto série e paralelo. 
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de curto-circuito Isc, tensão de máxima potência Vmp, corrente de máxima potência Imp 

e tensão de circuito aberto Voc. 

 

 
 

 

A curva P x V de um módulo fotovoltaico também é comumente traçada para 

descrever seu comportamento. A Figura 2.10 apresenta um exemplo para o mesmo 

módulo citado anteriormente, nas mesmas condições de temperatura e irradiação. 

 

 
 
 
 

 

Figura 2.9 - Curva característica I x V de um painel fotovoltaico com 48 células em série e 5 células em 
paralelo. 

 

Figura 2.10 - Curva característica P x V exibindo o módulo da potência máxima e a tensão de 

máxima potência Vmp. 
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2.2.4.4 - Influência da irradiação solar e temperatura 
 

A curva I x V de um dispositivo fotovoltaico mostrada na Figura 2.6 depende das 

características internas e fatores externos como a quantidade de radiação solar 

incidente e a temperatura, conforme citado anteriormente. A quantidade de luz 

incidente afeta diretamente a geração de portadores de carga e consequentemente a 

corrente fotoelétrica gerada pelo dispositivo. Por outro lado, as correntes fotoelétricas 

(Ipv) das células elementares que compõem um painel solar são difíceis de determinar, 

pois as folhas de dados dos dispositivos informam apenas a corrente nominal de curto-

circuito, que á a máxima corrente disponível nos terminais do dispositivo nas 

condições padronizadas de teste. Muitos autores normalmente desprezam as 

influências das resistências série e paralela e fazem Isc~ Ipv para simplificar a 

modelagem dos dispositivos fotovoltaicos. 

A corrente fotoelétrica de uma célula fotovoltaica é diretamente proporcional ao 

nível de irradiação solar (W/m2) e varia linearmente com a temperatura de acordo com 

a expressão 2.4 [26]: 

 

                                             Ipv = (I
pv,n

+ KI∆T)
G

Gn

                                              (2.4) 

 

onde Ipv,n[A] é a corrente fotoelétrica nas condições nominais (Gn= 1 kW/m2 e 

Tn= 25
o
C), ∆T = T - Tn (sendo T e Tn respectivamente a temperatura de operação e a 

temperatura nominal), G [W/m2] é a irradiação solar na superfície do dispositivo, Gn é 

a irradiância nominal e KI a constante que relaciona a variação da corrente em função 

da temperatura. 

A corrente de saturação reversa do diodo (I0) depende da temperatura de acordo 

com a equação 2.5 [26]: 

 

                                        I0 = I0,n (
Tn

T
)

3

exp [
qE

g

ak
(

1

Tn

 - 
1

T
)]                                  (2.5) 

 

onde Eg é a energia de banda proibida do semicondutor (Eg = 1,12 eV no silício 

policristalino a 25 oC [26]) e I0,n é a corrente de saturação reversa nominal. 
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Como forma de exemplificar os efeitos da variação de temperatura e irradiação 

solar em dispositivos fotovoltaicos, a seguir são apresentadas nas Figuras 2.11 e 2.12 

as curvas P x V e I x V, em que a irradiação foi modificada em intervalos de 100 W/m2. 

Por conseguinte, nas Figuras 2.13 e 2.14, o mesmo foi feito variando a temperatura 

de operação dos módulos em intervalos de 10 oC. 

 

 
 
 

 

 

Figura 2.11 - Curvas características P x V de um módulo fotovoltaico, com variação da irradiação solar 

em intervalos de 100 W/m2. 

 
 

 

Figura 2.12 - Curvas características I x V de um módulo fotovoltaico, com variação da irradiação solar 

em intervalos de 100 W/m2. 
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Em ambas as curvas notam-se os Pontos de Máxima Potência (MPP), os quais 

a multiplicação da corrente pela tensão fornece a máxima potência que um módulo 

tem capacidade de gerar. O rastreamento do MPP é uma parte essencial de um 

sistema de geração fotovoltaica, pois visa a operação com rendimento máximo em 

diferentes condições de temperatura e irradiação solar. O diagrama de blocos 

Figura 2.13 - Curvas características P x V de um módulo fotovoltaico, com variação da temperatura de 

operação em intervalos de 10 oC. 

 

Figura 2.14 - Curvas características I x V de um módulo fotovoltaico, com variação da temperatura de 

operação em intervalos de 10 oC. 
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mostrado na Figura 2.15 [27] sintetiza o processo de rastreamento do ponto de 

máxima potência (Maximum Power Point Tracking – MPPT). Para uma dada condição 

de operação, o controlador seguidor fornece uma referência de tensão para o 

regulador de amplitude. Esta referência de tensão representa a localização do ponto 

de máxima potência. 

 

 

 

 

 

Os métodos de MPPT variam em complexidade, de acordo com o número de 

sensores, velocidade de convergência, forma de implementação, custo, entre outros. 

Alguns dos mais utilizados são o Perturba e Observa (P&O) e Condutância 

Incremental. Ambos os métodos são implementados no Capítulo 5 para análise de 

desempenho. Basicamente, o método P&O consiste em gerar uma perturbação na 

tensão ou na corrente do arranjo fotovoltaico, e então observar como é o 

comportamento da potência de saída [28]. Na Figura 2.16 [27] é apresentado um 

esboço da ação de rastreamento do algoritmo. 

 

 

 

 

Pode-se perceber que o rastreamento do MPP é realizado incrementando ou 

decrementando a tensão de referência do converosor CC-CC e, conforme observada 

a potência de saída, tem-se o sentido da nova perturbação. Quando há um incremento 

na potência, a subsequente perturbação deve ser mantida na mesma direção para 

Figura 2.15 - Diagrama de bloco referente à operação do controlador de rastreamento do ponto de 
máxima potência (MPPT) [27]. 

 

Figura 2.16 - Exemplo de rastreamento dos pontos de máxima potência em uma curva P x V utilizando 
o método P&O [27]. 
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alcançar o ponto de máxima potência. De forma análoga, se há um decremento da 

potência, a direção da perturbação deve ser alterada. 

2.3 - Sistemas fotovoltaicos 
 

2.3.1 - Conjunto ou arranjos fotovoltaicos 

 

Em 2.2.3, foram apresentadas as motivações para associação das células 

solares em série e/ou em paralelo para formar painéis solares, chamados também de 

arrays na literatura. Assim como discutido no Capítulo 1, o arranjo série e paralelo 

apresenta dependência operacional dos paineis, o que reduz e energia total gerada. 

A Figura 2.17 exibe um arranjo comumente utilizado em sistema acima de 3 kWp. 

 

 

 

 

 

Os painéis associados formam conjuntos ou arranjos fotovoltaicos denominados 

strings, e normalmente são acompanhados por um diodo de bloqueio, quando vários 

strings são conectados em paralelo, para evitar circulação de correntes reversas entre 

painéis [29]. 

 

2.3.2 - Topologias dos sistemas e modularização de conversores 

 

Os conversores eletrônicos para sistemas fotovoltaicos, conectados à rede ou 

isolados, podem ser construídos de diversas maneiras. Basicamente os conversores 

dividem-se em monofásicos e trifásicos, e são usados de acordo com a faixa de 

potência ou a aplicação desejada. Dentro dessas duas categorias podem ser 

encontrados sistemas de um ou de dois estágios, os quais representam a quantidade 

Figura 2.17 - Esquema de um arranjo fotovoltaico formado por meio da associação série e paralelo 
de vários painéis, com ênfase para os diodos de bloqueio, que funcionam como barreiras para 
possíveis correntes reversas. 
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de conversores utilizados no processamento da energia até seu uso final. Por fim, os 

sistemas e seus conversores podem ser classificados de acordo com a quantidade de 

painéis fotovoltaicos conectados e de acordo com o tipo de arranjo de estágios 

conversores para um determinado grupo de painéis fotovoltaicos. 

 

2.3.2.1 - Sistema com conversor de um estágio 
 

A tensão de entrada de inversores conectados à rede geralmente está entre 

180 V e 500 V [30]. Um determinado número de painéis conectados em série é 

necessário para alimentar o inversor dentro de sua faixa de operação, enquanto um 

número de conjuntos idênticos é conectado em paralelo para fornecer a potência 

desejada. Se a tensão de entrada for suficientemente elevada para permitir alimentar 

um conversor CC-CA conectado à rede, então um único estágio de conversão pode 

ser empregado, como apresentado na Figura 2.18.  

O conversor de um estágio tem a vantagem de reduzir o número de 

componentes e a complexidade do sistema, porém dificulta a isolação entre os painéis 

solares e a rede elétrica. As normas de alguns países exigem que os painéis sejam 

aterrados e isolados, o que torna complicado o uso de sistemas desse tipo. Nesse 

caso, a rede fica conectada com a terra por intermédio do conversor, o que pode gerar 

falhas devido à circulação de corrente da rede para a terra. 

 

 

 

 

Para resolver o problema da falta de isolação entre o conjunto fotovoltaico e a 

rede elétrica é possível introduzir um transformador de isolação na saída do conversor 

CC-CA, porém esta é uma solução indesejável devido aos grandes volumes e peso 

do transformador, que opera na frequência da rede, dependendo da potência do 

conversor. 

Figura 2.18 - Sistema fotovoltaico conectado à rede de um estágio condicionador de potência, neste 
caso constituído por inversor de frequência. 
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2.3.2.2 - Sistema com conversor de dois estágios 

 
Os sistemas com dois estágios, relatados em trabalhos como [31] e [32], 

permitem o desacoplamento entre os painéis fotovoltaicos e a rede elétrica. Além de 

possibilitar a isolação elétrica entre os painéis e a rede com o uso de topologias de 

conversores isolados, os sistemas com dois estágios permitem tornar a faixa de 

tensão de entrada do sistema fotovoltaico independente da tensão da rede. O primeiro 

estágio fica responsável por alimentar um barramento de tensão contínua, constituído 

por meio de um capacitor de desacoplamento de potência, enquanto o segundo 

estágio fica responsável por realizar a conexão com a rede. A tensão de barramento 

comum entre os dois conversores depende da tensão da rede, porém a faixa de 

tensão de entrada do sistema, do lado dos painéis solares, depende apenas do ganho 

de tensão do primeiro estágio. A Figura 2.19 ilustra um sistema com dois estágios de 

conversão. 

 

 

 

 

2.3.2.3 - Transformador de isolação 

 
Nos conversores de um único estágio o uso do transformador é possível somente 

em baixas frequências, na saída no conversor. A Figura 2.20 [6] exibe as duas 

conFigurações possíveis. 

 

 

 

Figura 2.19 - Sistema fotovoltaico conectado a rede com dois estágios de condicionamento de energia: 
conversor CC-CC elevador e inversor de frequência. 

 

Figura 2.20 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede utilizando transformador de baixa frequência 
(esquerda) e transformador intermediário (alta frequência) entre estágios de condicionamento de 
energia [6]. 
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Os conversores para sistemas conectados à rede podem possuir ou não um 

transformador de isolação. A presença de um transformador torna o sistema mais 

seguro, pois possibilita a isolação completa entre o lado CC do lado CA, impedindo a 

circulação de correntes de fuga, principalmente devido à capacitâncias parasitas 

existentes entre os painéis e a terra [6]. A isolação por transformador também facilita 

o aterramento dos painéis fotovoltaicos, principalmente nos sistemas com neutro 

aterrado, uma vez que os potenciais da rede elétrica e dos painéis ficam dissociados 

[33,34]. 

Um aspecto importante dos sistemas com transformador é a localização deste 

dispositivo: no estágio CC (transformador de alta frequência) ou na saída do estágio 

CA (transformador de baixa frequência).  

 

2.3.2.4 - Sistemas modulares 
 

O sistema fotovoltaico da Figura 2.21 é a conFiguração mais simples, quando 

usado um conversor de dois estágios, de conectar um conjunto de painéis 

fotovoltaicos à rede elétrica. Nesse exemplo é empregado um conversor CC-CA 

trifásico. Esse tipo de organização tem o inconveniente de não permitir o máximo 

aproveitamento da energia, caso os strings de painéis não sejam idênticos ou não 

operem em iguais condições, o que quase sempre ocorre na prática. 

 

 

 

 

Muitos trabalhos na literatura apontam a modularização dos sistemas 

fotovoltaicos como uma estratégia eficiente de maximizar a potência instantânea 

gerada [35,36]. As Figuras 2.22 a 2.26 ilustram alguns tipos de sistemas fotovoltaicos 

modulares, que também podem ser denominados sistemas descentralizados ou 

sistemas multi-cadeias (mult-string). 

Figura 2.21 - Sistema fotovoltaico modular composto por dois estágios de processamento de 
energia: um conversor CC-CC e um estágio inversor CC-CA. 
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Uma maneira simples para melhorar o aproveitamento da energia gerada por 

cada cadeia de painéis é utilizar sistemas monofásicos dedicados, como ilustra e 

Figura 2.22. Essa estratégia de modularização, aplicável em redes trifásicas, é 

interessante por sua simplicidade. 

Uma estratégia interessante para a modularização de sistemas fotovoltaicos é o 

uso de diversos conversores CC-CC alimentando um único inversor CC-CA 

concentrado. Sistemas desse tipo proporcionam melhor aproveitamento da energia 

fotovoltaica, pois permitem o rastreamento do MPP individual para cada cadeia de 

painéis [30], evitando falhas, diferenças entre painéis e sombreamento parcial de uma 

das cadeias, que afetam o desempenho do conjunto todo. 

 

 

 

 

 

A Figura 2.23 mostra um sistema onde cada cadeia possui um conversor CC-CC 

dedicado [36]. Os conversores CC-CC alimentam um único conversor CC-CA por 

meio de um barramento CC comum. A vantagem desse sistema é que os conversores 

CC-CC podem otimizar o uso de cadeias e, independentemente da potência gerada 

por cada uma delas, o conversor CC-CA trifásico distribui uniformemente a energia 

nas três fases da rede. Além da vantagem da distribuição uniforme, a estratégia da 

Figura 2.23 é mais econômica do ponto de vista construtivo e também do ponto de 

vista de perdas de energia, pois um único conversor CC-CA pode ser alimentado por 

inúmeros módulos CC-CC. O uso de conversores CC-CA é economicamente 

desvantajoso, pois requer a utilização de diversos aparelhos, cada qual com seus 

sistemas de controle, elementos magnéticos, dispositivos de proteção, etc. Além 

disso, o número de chaves é maior na estratégia com vários conversores CC-CA. Por 

Figura 2.22 - Sistema fotovoltaico modular em que cada cadeia de painéis solares em série é 
conectada à rede por um conversor monofásico de dois estágios. 

 

CC CC CC 
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exemplo, três conversores CC-CA monofásicos, supondo inversores do tipo fonte de 

tensão com dois níveis, utilizam doze transistores, ao passo que um conversor trifásico 

utiliza apenas seis. 

 

 

 

 

Outros tipos de sistemas modulares que utilizam conversores CC-CC têm sido 

apresentados na literatura, mas não superam a simplicidade dos esquemas 

mostrados nas Figuras 2.22 e 2.23. A Figura 2.24 ilustra um sistema onde cada painel 

é acompanhado de um conversor CC-CC dedicado [30,35]. Embora esta estratégia 

possa aumentar a eficiência dos sistemas fotovoltaicos, a complexidade e a 

dificuldade de implementação desses sistemas são muito superiores do que nos 

sistemas convencionais são modulares ou multi-cadeias como o da Figura 2.22.  

 

 

 

 

Figura 2.23 - Sistema fotovoltaico modular com um conversor CC-CC para cada cadeia de painéis 
solares série, e um inversor central, o qual recebe o fluxo de potência de todos s dispositivos 
fotovoltaicos.. 

 

Figura 2.24 - Sistema fotovoltaico modular em que cada painel possui um conversor CC-CC 
dedicado e um inversor central para conexão com a rede. 
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O sistema da Figura 2.25 [36] pode ser considerado uma variação do sistema 

modular da Figura 2.23, em que cada conversor é dedicado a um pequeno grupo de 

painéis paralelos, cada qual protegido por um diodo de bloqueio. A Figura 2.26 

apresenta uma variação do sistema da Figura 2.22, em que cada cadeia recebe um 

conversor CC-CC em série, que faz o ajuste da queda de tensão necessária para 

otimizar a operação de painéis [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 - Condição de operação dos sistemas conectados à rede 

 

Os conversores eletrônicos necessários para efetuar a conexão dos sistemas 

fotovoltaicos com a rede elétrica são equipados com alguns recursos que nem sempre 

existem nos sistemas elétricos autônomos ou isolados. Primeiramente, o conversor 

Figura 2.26 - Exemplo de sistema fotovoltaico modular com conversores CC-CC dedicados a grupos 
de painéis, alimentando um único estágio inversor. 

 

Figura 2.25 - Sistema fotovoltaico modular com conversores CC-CC dedicados a grupos de painéis em 
paralelo, existindo apenas um inversor central. 
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deve fazer com que a máxima potência seja extraída do painel solar, com o auxílio do 

MPPT conforme apresentado anteriormente. Outra função necessária e obrigatória 

em conversores utilizados em sistemas fotovoltaicos conectados à rede é recurso de 

detecção de ilhamento do sistema (anti-islanding). Esse recurso é exigido para 

garantir a segurança de pessoas, equipamentos e instalações nas situações de 

interrupção do fornecimento de energia elétrica da rede de distribuição. Nesta situação 

a instalação elétrica encontra-se ilhada e, se não houver um sistema de anti-ilhamento 

para desconectar o conversor, o sistema fotovoltaico pode continuar alimentando as 

cargas locais, mantendo as redes próximas energizadas. A menos que a instalação 

elétrica passe a ser alimentada no sistema de micro-rede, a exigência é que o gerador 

distribuído seja desconectado, mesmo que este seja capaz de suprir as cargas locais. 

Isso é necessário para evitar acidentes quando a alimentação da rede é restabelecida, 

evitando uma conexão fora de fase entre o conversor e a frequência do sistemas de 

distribuição, além de garantir a segurança de pessoas durante intervenções para 

manutenção. 

Conforme salientado no item 2.3.1, para sistemas fotovoltaicos conectados à 

rede é necessário a utilização de medidor de energia bidirecional, para possibilitar no 

caso do Brasil, o sistema de créditos de energia conforme programa aprovado pela 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 

 

 

2.3.4 - Requisitos para conexão com a rede elétrica 

 

Os requisitos para a conexão de conversores para geração distribuída à rede 

elétrica de baixa tensão foram definidos no Brasil recentemente. A seguir são 

apresentadas as novas regulamentações brasileiras, as quais são normatizações da 

resolução 687: 2015 ANEEL que condiciona o sistema de créditos de energia para 

micro e minigerações: 

 

 ABNT NBR IEC 62116: 2012 - Procedimento de ensaio anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (válida a partir 

de 06/04/2012); 

 ABNT NBR 16149: 2013 - Sistemas Fotovoltaicos (FV) - Características da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição (01/03/2014); 
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 ABNT NBR 16150: 2013 - Sistemas Fotovoltaicos (FV) - Caraterísticas da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição - Procedimento de 

ensaio de conformidade (válida a partir de 04/04/2013). 

 

Todas as normas brasileiras frequentemente fazem referência às 

recomendações do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e IEC 

(International Electrotechnical Comission). Em complemento aos padrões definidos 

por esses dois órgãos, existem regulamentos próprios definidos em alguns países. 

Embora muitos países já tenham uma indústria fotovoltaica consolidada, com milhares 

de sistemas fotovoltaicos conectados à rede em operação, os estudos para 

padronização e regulamentação estão em constante evolução. 

Atualmente, somente nos órgãos IEC e IEEE, existem cerca de 30 normas ou 

recomendações tratando dos materiais e equipamentos para sistemas fotovoltaicos. 

A lista abaixo cita alguns dos documentos mais importantes e diretamente 

relacionados aos conversores conectados à rede [33,34,36]. 

 

 IEEE 1547: Standard for interconnecting distributed resources with electric 

power systems; 

 IEEE 929-2000: Recommended practice for utility interface of photovoltaic (PV) 

systems; 

 IEC 61727: Characteristics of the utility interface; 

 IEC 62116: Testing procedure of islanding prevention methods for utility-

interactive photovoltaic inverters; 

 VDE 0126-1-1: Automatic disconnection device between a generator and the 

public low-voltage grid. 

 
Os documentos citados abordam assuntos como as características de 

aterramento e isolação, qualidade de energia elétrica, proteção anti-ilhamento e outros 

assuntos relacionados com a tecnologia fotovoltaica e de conversores eletrônicos. A 

seguir é exposto um resumo dos requisitos que os conversores para sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede devem atender [37,38] 
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2.3.4.1 - Tensão de operação 
 

O conversor conectado à rede de baixa tensão realiza apenas o controle da 

corrente fornecida, não devendo exercer qualquer controle sobre a tensão da rede. 

Os parâmetros de tensão fornecidos pelas normas dizem respeito às tensões máxima 

e mínima com as quais o conversor deve ser capaz de operar. O conversor deve 

desconectar-se quando condições anormais de tensão são detectadas, com 

diferentes velocidades de desconexão para faixas distintas de tensão. As normas 

IEEE 1547, IEC 61727 e VDE 0126-1-1 [34,8] possuem diferentes requisitos com 

relação ao comportamento do conversor na presença de distúrbios na tensão da rede, 

conforme mostram as tabelas 2.1 e 2.2. 

Tabela 2.1 - Desconexão na ocorrência de distúrbios de tensão - IEEE 1547 

 

Faixa de tensão (% do valor nominal) Tempo de desconexão (s) 

V < 50 0,16 

50 ≤ V ≤ 88 2,00 

110 ≤ V ≤ 120 1,00 

V > 120 0,16 

 

Tabela 2.2 - Desconexão na ocorrência de distúrbios de tensão - IEC 61727 

 

Faixa de tensão (% do valor nominal) Tempo de desconexão (s) 

V < 50 0,10 

50 ≤ V ≤ 85 2,00 

110 ≤ V ≤ 135 2,00 

V > 135 0,05 

 

A norma VDE 0126-1-1 considera apenas a faixa de tensão de 110 ≤ V ≤ 85 % 

do valor da tensão nominal, com um tempo de desconexão de 0,20 s. 

 

2.3.4.2 - Frequência 
 

A tensão e a corrente do conversor são sincronizadas com a rede elétrica, o que 

significa que a frequência de operação do conversor é rigorosamente a mesma da 

rede. As recomendações sobre a frequência de operação do conversor dizem respeito 

aos limites inferior e superior de frequência. Quando a rede apresenta frequências 

fora desses limites o conversor deve desconectar-se. A norma IEC recomenda que o 
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desvio máximo de frequência permitido seja de ±1 Hz, enquanto o padrão IEEE 

permite a operação do conversor somente dentro do intervalo de 59,3 Hz a 60,5 Hz. 

A verificação da frequência de operação da rede é o primeiro requisito para a detecção 

da condição de ilhamento. A tabela 2.3 apresenta os limites superior e inferior de 

frequência estabelecidos por norma e o tempo de desconexão. 

Tabela 2.3 - Faixas de desvio de frequência e tempos de desconexão. 

 

Norma Faixa de frequência (Hz) Tempo de desconexão (s) 

IEEE 1547 59,3 < f < 60,5 0,16 

IEC 61727 fn-1 < f < fn+1 0,20 

VDE 0162-1-1 47,5 < f < 50,2 0,20 

 

 

2.3.4.3 - Aterramento e corrente CC residual 
 

O sistema conectado à rede deve permitir a conexão à terra do terminal negativo 

do painel ou do conjunto fotovoltaico. A fuga de corrente para a terra deve ser 

monitorada por um medidor de corrente CC residual, sobretudo nos conversores sem 

transformador de isolação. Os conversores comercialmente disponíveis, pelo menos 

os mais sofisticados e construídos dentro das normas, trazem embutidos um sistema 

de proteção contra falha de aterramento, que impede o funcionamento do 

equipamento, desconectando-o da rede, se alguma fuga de corrente for detectada. 

 

2.3.4.4 - Injeção de corrente CC 
 

A injeção de corrente CC pelo conversor pode ocorrer devido à assimetria entre 

os semiciclos positivo e negativo da tensão produzida pelo inversor. Essa assimetria, 

causada por diferenças nas larguras dos pulsos da tensão chaveada na saída do 

conversor, deve ser monitorada e mantida dentro do limite recomendado. O padrão 

IEEE 1547 prevê um limite de corrente CC de 0,5 % da corrente nominal do conversor, 

enquanto o limite da norma IEC 61727 é de 1 %. A norma VDE 0126-1-1 não 

regulamenta o limite em termos percentuais da corrente nominal, prevendo um limite 

absoluto de 1 A e um tempo de desconexão máximo de 0,2 s caso o valor da corrente 

CC exceda o limite. Os documentos IEEE 1574 e IEC 61727 mencionam que a 
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monitoração da corrente CC injetada deve ser feita por meio de análise harmônica 

(FFT) e não tem recomendação quanto ao tempo máximo de desconexão [34]. 

 

2.3.4.5 - Distorção harmônica 
 
A distorção harmônica total (THD, Total Harmonic Distortion) da corrente injetada pelo 

conversor não pode ser superior a 5 %. Além desta recomendação geral, as normas 

IEEE 1574 e IEC 61727 ainda preveem limites máximos para diversas faixas de 

frequências harmônicas, conforme Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Faixas de desvio de frequência e tempos de desconexão. 

 

Harmônicas Limite 

THD (todas as harmônicas) 5,0 % 

Da 3ª à 9ª 4,0 % 

Da 11ª à 15ª 2,0 % 

Da 17ª à 21ª 1,5 % 

Da 23ª à 33ª 0,6 % 

Acima da 33ª 0,3 % 

Harmônicas pares 25,0 % dos limites acima 

 

2.3.4.6 - Fator de Potência 
 

Em geral, os geradores distribuídos de pequena potência não devem participar 

do controle do sistema de potência e até o momento não existe regulamentação que 

permita o contrário, portanto não devem trocar potência reativa com a rede elétrica e 

devem idealmente trabalhar com fator de potência unitário. A situação pode ser 

diferente para geradores distribuídos de grande potência, que devem eventualmente 

participar do controle do sistema elétrico. 

Embora rigorosamente a corrente injetada pelo conversor deva ter a mesma fase 

de tensão da rede, ou seja, o conversor injeta apenas potência ativa, existem 

situações em que o fator de potência poderá não ser unitário em função de erros 

(dentro de limites aceitáveis) no controle de corrente e no sincronismo, por exemplo. 

De acordo com a norma IEC 61727, em qualquer circunstância o fator de potência 

deve ser indutivo e não pode ser inferior a 0,85 (conversor operando com mais de 

10% da potência nominal) ou 0,90 (conversor operando com mais de 50 % da potência 

nominal) [34]. 
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2.3.4.7 - Detecção de ilhamento e reconexão 
 

O conversor deve ser capaz de desconectar-se da rede elétrica quando o 

sistema fotovoltaico fica ilhado. Os documentos IEEE 1574, IEEE 929, IEC 62116 e 

VDE 0126-1-1 possuem recomendações a este respeito e definem procedimentos de 

teste usados na verificação do desempenho do sistema anti-ilhamento. Um dos 

parâmetros analisados para a detecção de ilhamento é o desvio de frequência, 

entretanto este não serve como um indicador da situação de ilhamento. Na literatura 

podem ser encontrados estudos sobre métodos sofisticados de detecção de 

ilhamento, capazes de abranger a maior parte das situações de ilhamento, reduzindo 

o tamanho da chamada zona de não detecção. Qualquer que seja o método 

empregado, os documentos IEEE 1547, IEEE 929 e IEC 62116 obrigam a desconexão 

do conversor 2 s após a constatação do ilhamento. A norma VDE 0126-1-1 prevê a 

desconexão após 5 s. 

O conversor deve automaticamente reconectar-se e sincronizar-se após o 

ilhamento, depois de um intervalo mínimo de desconexão, e após o reestabelecimento 

das condições nominais de tensão e frequência da rede. A tabela 2.5 mostra os 

diferentes requisitos para a reconexão com a rede. 

Tabela 2.5 - Condições para reconexão após condição de ilhamento. 

 

Norma Tensão (%) Faixa de (Hz) Intervalo 

IEEE 1547 88 < V < 110 59,3 < f < 60,5 - 

IEC 61727 85 < V < 110 fn-1 < f < fn+1 3 min 

 

2.3.5 - Organização dos sistemas fotovoltaicos 

 
Em algumas aplicações a tensão e a corrente contínuas disponíveis nos 

terminais dos dispositivos fotovoltaicos podem ser utilizadas para alimentar 

diretamente os consumidores (sistemas de iluminação, motores de corrente contínua, 

eletrodomésticos). Nos sistemas fotovoltaicos mais sofisticados a energia fornecida 

pelos painéis é processada por conversores eletrônicos para atender as mais diversas 

finalidades, como alimentar consumidores que exigem tensão contínua regulada ou 

tensão alternada, permitir o armazenamento da energia elétrica gerada ou a 

distribuição da energia elétrica na rede, para sistemas conectados (grid-tie). A Figura 

2.27 [23] ilustra a organização genérica de um sistema fotovoltaico isolado. 
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Os sistemas fotovoltaicos podem ser divididos em duas categorias básicas: os 

sistemas isolados e os sistemas conectados à rede. Um sistema isolado consiste 

simplesmente de um painel fotovoltaico alimentando diretamente uma carga. Um 

sistema isolado mais completo possui um dispositivo de armazenamento de energia, 

um controlador de carga e um conversor, que fornece a alimentação adequada para 

os dispositivos consumidores. O que caracteriza um sistema isolado é a presença do 

dispositivo fotovoltaico como única fonte de energia e o uso de elementos 

acumuladores (baterias). 

No sistema conectado à rede, por outro lado, os consumidores são alimentados 

pela rede elétrica e o sistema fotovoltaico atua como fonte complementar de energia. 

A energia gerada pelo sistema fotovoltaico é injetada e distribuída na rede elétrica, 

como mostra a Figura 2.28 [23], a qual exibe a organização de um sistema conectado 

à rede. Por meio dessa estrutura nota-se a necessidade de utilização de um medidor 

de energia bidirecional, que é utilizado para subtrair a parcela da energia injetada na 

rede pelo arranjo fotovoltaico, da energia consumida da rede de distribuição na 

ausência da operação dos módulos. 

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede podem ser centralizados, 

constituindo-se usinas de geração de energia elétrica, ou sistemas descentralizados 

de geração distribuída instalados em residências, empresas e prédios públicos. 

 

Figura 2.27 - Estrutura de sistema fotovoltaico isolado, com controlador de carga, elementos 
armazenador de energia, conversor eletrônico e ponto de alimentação para cargas CA [23]. 
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É possível também encontrar sistemas híbridos, que operam tanto no modo 

conectado à rede como no modo isolado. No sistema híbrido é comum a existência 

de um dispositivo de armazenamento de energia para garantir a alimentação das 

cargas, em conjunto com a energia proveniente dos painéis solares, quando a rede 

elétrica é interrompida. 

Uma das proposições deste trabalho é a estruturação de um novo arranjo de 

sistema fotovoltaico híbrido, em que coexistem a alimentação das cargas CA por meio 

da rede de distribuição, e pelo sistema fotovoltaico. Isso quando este estiver em 

condições de operação, por meio de um inversor de frequência apropriado. Outra 

possibilidade é a criação de um barramento CC entre os painéis fotovoltaicos e o 

conversor bidirecional, em que é possível a alimentação de cargas CC por meio de 

uma tensão em torno de 12 Vcc. Existe também a possibilidade do carregamento de 

dispositivos armazenadores de energia, para suprimento de cargas na ausência da 

geração fotovoltaica. Esse barramento CC também poderia ser alocado no lado de 

alta do conversor CC-CC, assim como foi apresentado na Figura 1.1. Essa 

conFiguração permitiria a alimentação de cargas em CC com potências maiores. 

Todo este controle de fluxo de potência entre os barramentos pode ser realizado 

com a utilização de um conversor CC-CC bidirecional, que deve estabilizar a tensão 

para alimentação das cargas em corrente contínua por meio de um modo buck, e 

alimentar o estágio posterior de inversão de frequência com uma tensão adequada, 

Figura 2.28 - Estrutura do sistema fotovoltaico conectado à rede, em que se observa a existência de 
um medidor de energia elétrica bidirecional para contabilizar a potência injetada na rede de 
distribuição [23]. 
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por meio da operação em modo boost. O esquema geral é apresentado na Figura 2.29 

[23]. 

 

 

 
 

Acredita-se que essa estrutura poderá ser utilizada na alimentação de pequenas 

tomadas CC para carregamento de celulares, smartphones, ou quaisquer 

equipamentos que possuem bateria interna. Outra aplicação seria na utilização de 

iluminação LED (Light Emitting Diode), que necessita de corrente contínua para sua 

operação, e tem apresentado vantagens em relação a iluminação fluorescente 

comum. Em outra análise, com a criação de um barramento CC, vários equipamentos 

e eletrodomésticos que necessitam de fontes CA-CC para sua alimentação, poderiam 

ter este estágio excluído de seu projeto, por meio da criação de um novo circuito 

residencial de 12 Vcc, por exemplo. 

Focando em residências, o chuveiro é um grande consumidor de energia elétrica, 

drenando correntes que chegam a 50 A em 127 V. Para esse tipo de carga, sistema 

Figura 2.29 - Estrutura do sistema fotovoltaico híbrido proposto, em que são utilizados conversores e 
medidores bidirecionais para criação dos barramentos CA e CC para alimentação de cargas variadas. 
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de aquecimento solares seriam mais indicados, ao invés de dimensionar um sistema 

solar fotovoltaico para esse fim. 

 

2.5 - Conclusão 
 

Este Capítulo fez uma introdução aos dispositivos fotovoltaicos, apresentou as 

topologias de sistemas fotovoltaicos, analisou as estruturas de conversores 

eletrônicos e listou alguns recursos necessários aos módulos de condicionamento de 

potência empregados em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica.  

Alguns padrões e normas internacionais sobre requisitos para a conexão de 

sistemas solares fotovoltaicos à rede elétrica foram analisados simplificadamente. 

A principal contribuição deste Capítulo é a ideia de flexibilidade do sistema 

fotovoltaico, por meio da apresentação de uma estrutura com dois barramentos de 

alimentação de cargas: um CC e outro CA. Esta nova topologia poderá ser utilizada 

tanto em instalações residenciais como comerciais, e alavancar sistemas de 

iluminação LED. Outro impacto seria na eliminação das fontes de conversão CA-CC 

presentes em vários eletrodomésticos, com a construção de um circuito residencial 

em corrente contínua de 12 V. 
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CAPÍTULO 3 - CONVERSORES CC-CC 

BIDIRECIONAIS DE ALTO GANHO 

 

3.1 - Introdução 

 
Como salientado no Capítulo 1, o crescimento da demanda de energia elétrica e 

as questões ambientais, estimulam a utilização da geração de energia 

descentralizada, utilizando fontes renováveis, cada vez mais presentes no mundo. 

Uma das características dessas fontes limpas são suas sazonalidades de produção. 

Em decorrência disso, faz-se necessário usar fontes de armazenamento, como 

bancos de baterias, ou então projetar sistemas de geração distribuída operando em 

paralelo com o a rede de distribuição, por meio de criação de um barramento de 

corrente contínua para alimentação de cargas CC e/ou uma conexão inteligente às 

redes de distribuição por meio de um retificador ativo.  

Os conversores bidirecionais são elementos chave para esses tipos de 

aplicação, porque são capazes de fazer a integração entre as fontes, no caso, 

sistemas fotovoltaicos, bancos de baterias, cargas CC e as redes de distribuição. 

Dependendo do fluxo de potência, o conversor faça o fluxo de potência para 

alimentação das cargas locais (CC ou CA), injeção de potência na rede, ou 

carregamento de bancos de baterias, caso existam. 

Os conversores bidirecionais operam transferindo potência da entrada para a 

saída e vice versa. Na literatura, esses modos são denotados por modo A para B e 

modo B para A, sendo A e B entrada e saída do conversor respectivamente. Outras 

denominações são modo boost ou step-up e o modo buck ou step-down, devido ao 

fato que em cada lado do conversor, a amplitude da tensão sofre elevação ou redução 

do seu módulo [39]. 

Além da bidirecionalidade, outra característica importante desses conversores 

para aplicação em sistemas fotovoltaicos é um alto ganho de tensão. A busca por 

elevar os baixos níveis das tensões geradas por painéis fotovoltaicos e por baterias 

(12 a 48 Vcc), para altas tensões em um barramento CC (300 a 400 Vcc), têm sido 

extensivamente estudada nos últimos anos [40]. Isso porque essas tensões mais altas 

são requeridas por unidade ininterruptas de energia (Uninterruptable Power Supplies 
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– UPS), ou por inversores de frequência comerciais. Para uma conversor boost 

clássico, por exemplo, estas faixas de ganho se tornam pouco viáveis, devido a sua 

razão cíclica ser muito próxima da unidade [40]. 

Neste Capítulo são analisadas diversas topologias de conversores CC-CC 

bidirecionais de alto ganho, passíveis de serem utilizadas em sistemas fotovoltaicos. 

As topologias aqui apresentadas foram selecionadas mediante os critérios de 

possibilidade de controle de fluxo de potência em ambos os sentidos e alta razão de 

conversão (alto ganho de tensão). A simplicidade de controle e número de 

componentes também foram fatores considerados na seleção. 

 

3.2 - Considerações iniciais  

 

O controle de um conversor CC-CC pode ser realizado de várias maneiras. A 

mais utilizada é a que emprega a integração do ciclo de trabalho (D) da chave de 

potência e a variação da tensão de saída do conversor. A Figura 3.1 [41] ilustra de 

maneira simplificada a técnica de controle tipo modulação por largura de pulso (Pulse 

Width Modulation - PWM). Nesse método, um sinal modulante Vmod é comparado com 

uma onda dente de serra (portadora) de frequência fixa, para produzir uma forma de 

onda digital, cujas larguras de seus níveis alto e baixo sejam proporcionais à amplitude 

do sinal modulante. O sinal PWM é então aplicado para controlar a habilitação ou não 

das chaves de potência do conversor [42]. 

 

 

 

 

Figura 3.1 – (a) Formas gráficas simplificadas representando a formação de um sinal de controle PWM 
por meio de uma portadora em dente de serra à esquerda; (b) representação de um comparador 
gerando sinal digital de controle com um limitador em sua entrada não inversora à direita [41]. 
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Para garantir um sinal PWM existente em todo instante de tempo, permitindo 

assim que o conversor esteja sempre operando, é necessário o emprego de um 

circuito limitador para controle da excursão do sinal modulante até o valor máximo da 

amplitude da portadora. Assim, o ciclo de trabalho da chave eletrônica fica sempre 

compreendido entre os valores de 0 a 100 %. A limitação do ciclo de trabalho 

representado pela equação 3.1 é uma proteção física do próprio dispositivo [42,43].  

 

                                                        D = (
Ton

T
) 100%                                           (3.1) 

 

Na expressão acima, D geralmente é expresso em porcentagem, Ton é o tempo 

em que a chave está habilita a condução e T o período do ciclo de chaveamento. 

O ciclo de trabalho máximo utilizado em um conversor depende da frequência 

de chaveamento utilizada, mas na maioria das aplicações, este valor se limita a 90 %. 

A limitação no ciclo de trabalho de um conversor CC-CC sem uso de transformadores 

limitará a sua capacidade de elevação de tensão. 

Atualmente, é indispensável o uso de microcontroladores, processadores digitais 

de sinais (Digital Signal Processing - DSP), ou outros dispositivos similares, para 

realizar o controle de conversores com o uso da técnica PWM. Nesses dispositivos o 

PWM é gerado por meio de circuitos digitais com hardware dedicado, e a limitação do 

ciclo de trabalho é feita por software. 

Quando se trata de um conversor CC-CC chaveado, empregam-se basicamente 

dois elementos fundamentais na constituição de uma determinada topologia: o 

transformador de alta frequência e o indutor. No caso de conversores que utilizam 

transformadores, além da isolação elétrica proporcionada pelos mesmos, o conversor 

pode operar facilmente como elevador de tensão ou como abaixador. As 

características de multiplicidade no número de saídas, valores nominais das tensões 

e a polaridade são controlados pela quantidade de enrolamentos existentes, pela 

relação de transformação e pelas polaridades dos enrolamentos, respectivamente. 

Além disso, a limitação do ciclo de trabalho pode ser compensada facilmente pela 

relação de transformação [40]. 

Quando o estudo se limita ao caso dos conversores CC-CC não isolados, um 

elemento indutor se torna essencial. Ele será empregado de duas formas: como um 

filtro na tensão de saída do conversor, em conjunto com capacitores de saída, ou 
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como elemento armazenador de energia. Caso o conversor seja do tipo elevador de 

tensão, são utilizados obrigatoriamente elementos indutores operando no modo de 

armazenamento de energia. 

O princípio de funcionamento de um conversor CC-CC não isolado é 

apresentado na Figura 3.2 [41]. A tensão de entrada Vin é utilizada para a obtenção 

de uma tensão de saída Vo. A estrutura do conversor utiliza uma chave controlada de 

potência S, na qual é aplicado um sinal de controle. Quando a chave está conduzindo, 

a tensão sobre o indutor L assume valor constante Vin e a corrente no indutor iL é 

aumentada proporcionalmente ao tempo de condução da chave (Ton), conforme a 

equação 3.2 [42]. 

 

                                                        ∆iL= (
Vin

L
) Ton                                           (3.2) 

 

A energia é armazenada no indutor até o momento em que a chave 𝑆 é 

desligada. A partir deste instante, o indutor passará a fornecer energia ao circuito de 

saída. Para esse fim, no momento de desligamento da chave, será mantido o sentido 

e o valor da corrente instantânea do indutor e haverá uma inversão de polaridade de 

sua tensão. 

De uma forma geral, o arranjo entre a chave e o indutor também pode ser 

alterado, e em algumas topologias poderá ser empregada mais de uma chave no 

percurso de carregamento do indutor. Esse arranjo, em conjunto com o circuito de 

saída representado na Figura 3.2 [41], basicamente constituído pelas associações de 

diodos, indutores e capacitores, irá influenciar na polaridade de tensão Vo, bem como 

no ganho estático do conversor, dando origem as diversas topologias existentes. 

Quando a corrente média no indutor é maior que a metade de seu valor de pico, 

é dito que o conversor opera no modo contínuo de condução de contínua (MCC). Caso 

contrário, fica caracterizado o modo de condução descontínua (MCD). A determinação 

dos modos MCC e MCD é importante para o projeto e seleção dos dispositivos em 

uma topologia de conversor CC-CC. A determinação do ganho estático de um 

conversor considera que o mesmo está operando em MCC e se torna uma Figura de 

mérito do conversor. Conversores com mesmo ganho estático podem ser comparados 

quanto ao número de dispositivos que empregam em suas estruturas, sendo uma 

maneira de avaliar a eficiência de sua operação. 
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O ganho estático é um dos fatores de análise e seleção das topologias deste 

estudo, termo este que relaciona a tensão de saída e entrada, como uma função do 

ciclo de trabalho D. O ganho estático é definido conforme equação 3.3. 

 

                                                       GV = 
Vo

Vin

 = f(D)                                              (3.3) 

 

As tabelas 3.1 e 3.2 apresentam uma classificação utilizada em [44], onde são 

determinadas as faixas de ganho e potência para conversores CC-CC. 

 

Tabela 3.1 - Classificação dos conversores CC-CC quanto a potência [44]. 

 

Classificação Definição 

Alta potência P ≥ 500 MW 
Média potência 50 MW ≥ P ≥ 500 MW 
Baixa potência P ≤ 50 MW 

 
 

Tabela 3.2 - Classificação dos conversores CC-CC quanto ao ganho [44]. 

 

Classificação Definição 

Alto ganho Vo/Vin ≥ 5 
Médio ganho 1,5 ≤ Vo/Vin ≤ 5 
Baixo ganho Vo/Vin ≤ 1,5 

Figura 3.2 - Arranjo básico de um conversor CC-CC contendo uma chave de controle e um órgão 
armazenador de energia à esquerda; sinal de corrente de acordo com o ciclo de trabalho da chave de 
potência representado à direita [41]. 
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3.3 - Conversores CC-CC bidirecionais de alto ganho 

 

Muitos métodos fornecem diferentes topologias para os conversores CC-CC 

bidirecionais, que são classificados em dois grupos: isolados e não isolados [45]. Os 

conversores não isolados são adequados para aplicações em que não são 

necessárias grandes relações de transformação de nível de tensão entre a entrada e 

a saída do conversor. Porém, estudos recentes têm conseguido construir conversores 

não isolados de alta razão de conversão, utilizando técnicas de acoplamento de 

indutores e reversão direta de tensão em capacitores [46,47]. Os conversores desse 

grupo apresentam estrutura simples e um sistema de controle de fácil implementação. 

Os conversores CC-CC bidirecionais isolados (Isolated Bidirectional DC-DC 

Converter - IBDC) possuem um transformador de alta frequência que faz a isolação 

galvânica e permite obter grandes relações de transformação por meio da adequação 

das tensões das fontes com diferentes quantidades de espiras. Essa é uma das 

maiores vantagens dessas topologias [48]. Entretanto, essas estruturas apresentam 

agumas desvantagens, dentre elas o preço elevado e os grandes volumes do 

indutores /transformadores empregados. 

A seguir são apresentadas algumas topologias de conversores, as quais são 

avaliadas como salientado anteriormente. 

 

3.3.1 - Conversor Buck-Boost bidirecional de alto ganho 

 

Proposto em [40], este conversor possui como premissas a bidirecionalidade e 

alto ganho. Sua concepção é baseada em uma célula de comutação de três estados 

para uma potência nominal de 2 kW, e para ser aplicado em sistemas autônomos de 

geração de energia elétrica. O conversor foi projetado para operar nos modos buck e 

boost, os quais permitem um fluxo de potência bidirecional no sistema proposto, 

reduzindo a tensão de 311 V no barramento CC para 48 V e vice-versa, com um 

rendimento médio de 93 %. 

O conversor proposto para aplicação em uma pequena rede foi analisado 

considerando o modo de condução contínua (MCC). Seu projeto contempla uma 

alimentação CC de um grupo de baterias de 96 V, conforme exibido na Figura 3.3 [40], 
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possuindo 6 chaves de potência S1 a S6, um indutor de filtro Lb, um transformador Tr 

e três capacitores de filtro C1, C2 e C3. 

 

 

 

 

O funcionamento dessa topologia no modo de operação boost é divido de acordo 

com os sinais de controle das chaves S1 e S2, analisado em modo de operação 

contínuo e razão cíclica dos sinais maior que 0,5 em quatro etapas. O resumo de sua 

operação e seu ganho estático de tensão são apresentados na Figura 3.4 e na 

equação 3.4 respectivamente [40]. 

 

 

 

 

                                                  GVBoost = 
V2

V1

 = 
a + 2

2(1 - D
Boost

)
                               (3.4) 

Figura 3.3 - Estrutura do circuito do conversor CC-CC bidirecional de alto ganho, contendo suas oito 
chaves de potência, e os circuitos de acoplamento magnético por meio de indutores [40]. 

 

Figura 3.4 - Percurso da corrente no conversor bidirecional buck-boost de alto ganho representada em 
três etapas de condução no modo boost [40]. 
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No modo de operação buck a energia é transferida do barramento V2 para o 

banco de baterias V1. Operando no modo buck em condução contínua, a razão cíclica 

é menor que 50 %, e o ganho estático de tensão é dado pela equação 3.5. Os mesmos 

componentes são utilizados, porém, agora com destaque para as chaves S3, S4, S5 e 

S6, que são controladas, e os diodos intrínsecos D1 e D2 das chaves S1 e S2 

funcionam passivamente, proporcioanando assim o fluxo bidirecional de energia. Essa 

situação ocorrerá quando houver mudança no sentido da corrente no indutor, 

funcionando como um carregador de baterias. O caminho da corrente para a operação 

buck é ilustrada na Figura 3.5 [40]. 

 

 

 

 

 

                                             GVBuck = 
V1

V2

 = 
2.DBuck

a + 2
                                      (3.5) 

 

3.3.2 - Conversor CC-CC bidirecional com duas pontes classe E 

 

Em [49] é proposto um conversor que emprega a conFiguração de duas pontes 

classe E em ambos os lados, e um transformador de isolação central. O lado de baixa 

é controlado como operação boost, e no lado de alta, a operação é controlada como 

buck. O sistema proposto apresentou boa dinâmica e alta efeciência no modo boost, 

devido ao chaveamento de seus transistores em condição ZVS (Zero Voltage 

Switching), além de fornecer um ganho de tensão em torno de 6 vezes [49]. 

A topologia do conversor proposta é exibida na Figura 3.6 [49]. Para a energia 

fluir do lado de baixa para o lado de alta tensão, o conversor boost é controlado, e o 

lado de alta opera como um retificador.  

Figura 3.5 - Representação do percurso da corrente no conversor buck-boost bidirecional de alto 
ganho, que correspondem as três etapas de condução no modo buck [40]. . 
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O conversor é controlado por transistores S1 a S8, que recebem pulsos de 

frequências distintas, mantendo um constante atraso entre os comandos de 

habilitação. O mínimo valor da frequência de controle dos pulsos corresponde à 

máxima largura de pulso do transistor, e consequentemente ao máximo valor de fluxo 

de potência. 

 

 

 

Ambos modos de operação foram projetados para performar em um ponto ótimo. 

Esse ponto corresponde a mínima largura de pulso (máxima frequência) para o modo 

buck e a máxima largura de pulso (mínima frequência) para o modo boost. Durante a 

operação ótima, a corrente do conversor flui através dos transistores ou por um 

capacitor paralelo, que também confere ao conjunto uma proteção tipo snubber. A 

forma de onda da corrente dos transistores tem apenas valores positivos, portanto os 

diodos intrínsecos das chaves não participam do fluxo de potência. 

Nas simulações realizadas nesse trabalho, o conversor foi testado por meio de 

um banco de baterias de 50 V no lado de baixa tensão, que alimentava um motor CC 

com tensão nominal de 300 V no lado de alta para a operação boost. Para a operação 

buck, o motor CC operou como gerador de corrente contínua, carregando o banco de 

baterias, conforme arranjo da Figura 3.7 [49].  

 

 

 

Figura 3.6 - Estrutura do conversor CC-CC bidirecional isolado com duas pontes classe E, com a 
representação de suas chaves de potência tipo MOSFET demais circuito de acoplamento [49]. 

 

Figura 3.7 - Diagrama de montagem experimental para validação da operação do conversor CC-CC 
com duas pontes classe E, a partir da conexão de um banco de baterias e um gerador CC [49]. 
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As principais desvantagens encontradas foram os baixos rendimentos e 

capacidade de fluxo de potência na operação buck, devido a alta frequência de 

chaveamento dos transistores, em torno de 300 kHz, além da utilização de um único 

circuito de acoplamento magnético das correntes. O conversor também apresenta um 

número elevado de chaves semicondutoras operadas em alta frequência, o que requer 

procesadores digiais de desempenho considerável, onerando o projeto.  

 

3.3.3 - Conversor CC-CC bidirecional com indutor acoplado 

 

Um conversor CC-CC com lado de baixa tensão alimentado em 24 V e lado de 

alta tensão em 400 V foi apresentado em [50], a partir da técnica de acoplamento de 

indutores. Para esse conversor não isolado alcançar elevada eficiência e ganho, foram 

utilizadas técnicas como ZVS e dois indutores, que carregam em paralelo e 

descarregam em série, aumentando a disponibilidade de corrente na saída do mesmo. 

A estrutura do conversor é exibida na Figura 3.8 [50]. 

 

 

 

 

 

Assim como no item 3.3.2, o autor fez experimentos utilizando um motor CC no 

lado de alta tensão, para que fosse alimentado por um banco de baterias de 24 V na 

operação boost, e na operação buck carregar a bateria a partir de um acionamento. 

No referido trabalho, também foi proposto um filtro LCL tipo π para reduzir o ripple de 

tensão na saída do modo boost, o qual foi observado durante os experimentos. 

Figura 3.8 - Arranjo do conversor CC-CC bidirecional com indutor acoplado, onde são representados 
os sentidos das correntes em condução contínua para a operação no modo boost [50]. 
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3.3.4 - Conversor CC-CC bidirecional com duplo circuito de 

acoplamento 

 

Este tipo de conversor foi estudado e proposto em [51]. A topologia exibida na 

Figura 3.9 possui quatro indutores magneticamente acoplados (L1 e Lb1, L2 e Lb2), 

três capacitores (CF, CF1 e CF2) e seis chaves S1 a S6. Para operar em modo boost, 

as chaves S1 e S2 comutam com razão cíclica D > 0,5, e as chaves S3, S4, S5 e S6 

permaneçam desligadas. 

 

 

 

 

 

Na operação buck, as chaves S3, S4, S5 e S6 devem comutar com uma razão 

cíclica D < 0,5, enquanto que S1 e S2 permanecem desligadas. Para uma correta 

operação desse modo, S4 e S6 devem possuir o mesmo sinal de habilitação, que por 

sua vez deve ser defasado de S3 e S5 em meio período de chaveamento. As 

vantagens dessa topologia são um reduzido stress de tensão nos semicondutores, 

pequenas perdas de comutação e adequação para aplicações que exigem ganho de 

tensão elevado. Como desvantangens destacam-se: o elevado número de 

semicondutores, limitação da razão cíclica e grande volume dos indutores utilizados. 

Figura 3.9 - Estrutura do conversor CC-CC bidirecional com duplo de circuito de acoplamento, em que 
dá-se destaque para os quatro indutores acoplados aos pares L1-Lb1 e L2-Lb2 [51]. 
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3.3.5 - Conversor CC-CC bidirecional de três pontes isolado 

 

Em [46], este tipo de conversor foi apresentado tendo como base três pontes, 

sendo que apenas uma é utilizada no controle da bidirecionalidade, e as outras duas 

tem como funções auxiliar o circuito de isolação elétrica e ganho de tensão. A Figura 

3.10 [46] apresenta a estrutura do conversor. 

O conversor ressonante operando em frequência fixa cria automaticamente um 

fluxo de potência bidirecional de acordo com as condições de entrada e saída de 

tensão, em que utiliza-se principalmente as chaves S1 e S2 para controle do percurso 

da corrente. Os capacitores CH1 e CH2 possuem o mesmo valor e consequentemente 

a mesma frequência de ressonância fr, que por sua vez é a frequência de operação 

das chaves em ambos os modos. Esses dois capacitores fornecem correntes 

ressonantes que aliviam o ripple de corrente da fonte Vh no lado de alta. A estrutura 

do dobrador de tensão no lado de baixa reduz a corrente eficaz na ligação do capacitor 

Cb, que por sua vez reduz o tamanho do mesmo. 

 

 

 

 

O circuito de controle utiliza, assim como nos conversores anteriores, a 

tecnologia ZVS para disparo das chaves de potência. Esse conversor apresenta seis 

etapas em seu ciclo de operação, os quais são detalhados na Figura 3.11 [46].  

Entre as vantagens deste conversor pode-se citar o reduzido número de chaves 

de potência em relação a conversores da mesma classe, além da isolação galvânica 

fornecida pelo circuito de acoplameto magnético. Em outra análise, nota-se que esse 

conversor não necessita de circuito snubbers, pois em sua operação são percebidos 

pequenos picos de tensão nas chaves. 

Figura 3.10 - Arranjo do circuito do conversor CC-CC isolado de três pontes, em que são 
representadas suas seis chaves tipo MOSFET e o núcleo magnético comum aos indutores de 
acoplamento [46]. 
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Como desvantagens, destaca-se as altas correntes que circulam nos diodos 

intrínsecos das chaves de potência, que levam a um sobredimensionamento dos 

MOSFETS. 

 

 

 

 

Nas montagens em laboratório, o autor construiu um protótipo com potência 

nominal de 2 kW, o qual possuia frequência de operação igual a 90 kHz. Os testes 

apontaram uma eficiência acima de 94,1 %, porém por questões de estabilidade do 

circuito ressonante, não foi possível atingir ganhos de tensão acima de 5 vezes. 

 

3.3.6 - Conversor CC-CC bidirecional com circuito de grampeio 

 

Este conversor proposto em [52] apresenta um esquema de acoplamento de 

indutores com grampeamento de tensão e apenas três chaves de potência, o que lhe 

confere uma alta eficiência e controle de corrente ótimo. A conFiguração do sistema 

é exibida na Figura 3.12 [52]. O convesor possui cinco partes incluindo o lado de baixa 

Figura 3.11 - Representação do sentido e do percurso da corrente nas seis etapas de condução 
contínua do conversor apresentado, operando no modo boost [46]. 
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tensão, o circuito de grampeador, um circuito de média tensão, um circuito que opera 

o modo step-down e o lado de alta tensão. 

Na operação buck, o ganho de tensão observado depende dos ciclos de trabalho 

das chaves S1 e S3, que são respectivamente denotados por D1 e D3 = 1 - D1, além 

da relação de espiras N do circuito acoplado de indutores, o qual faz parte do 

grampeamento de tensão. O modo ganho de tensão do modo boost é dado pela 

equação 3.7 [52]. 

                        GVbuck = 
VL

VH

 = [D
3
(1 - D3)]/[N(1 - D3) + 1]                          (3.6) 

 

                             GVboost = 
VH

VL

 = 
2 + N

1 - D1

                                               (3.7) 

 

 

 

 

 

Para verificação da topologia apresentada, o autor realizou testes em laboratório, 

em que foi utilizado uma banco de baterias de 24 V e carga de 100 Ah no lado de 

baixa tensão. O ponto de operação escolhido gerou uma tensão de 200 V no lado de 

alta, em uma frequência de operação por volta de 100 kHz. A eficiência do circuito foi 

de 95 % para uma potência de 700 W. 

Figura 3.12 - Estrutura do conversor CC-CC bidirecional com circuito de grampeio em que são 
evidenciadas suas cinco subestruturas: circuitos de baixa, média e alta tensão, circuito buck e 
grampeador [52].  
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As principais vantagens dessa topologia são: o baixo número de chaves de 

potência, as quais permitem o fluxo de potência bidirecional; um ganho de tensão 

elevado se tratando de um conversores não isolados; além da possibiliadde de 

aumento desta relação de tensões, por meio da variação da relação de espiras dos 

indutores acoplados. 

 

3.3.7 - Conversor CC-CC bidirecional ressonante 

 

A Figura 3.13 apresenta uma topologia de conversor CC-CC bidirecional de alta 

razão de conversão, o qual transfere energia das fontes de ambos os lados por meio 

de indutores e um capacitor, que formam um circuito ressonante. Observa-se a 

formação de um dobrador de tensão nas duas extremidades de sua estrutura, além 

da utilização de tiristores como chaves de potência, os quais tem o objetivo de mudar 

a polaridade da tensão a que o capacitor Cr está submetido periodicamente, a partir 

de uma frequência de operação fs. 

 

 

 

 

O ganho de tensão desse conversor é proporcional a frequência da chaveamento 

do capacitor Cr. Já em baixas frequências (180 ~ 200 Hz), são atingidos ganhos da 

ordem de 20 vezes. Ressalta-se ainda a simplicidade do próprio conversor e de sua 

malha de controle, que utiliza técnica PLL simples para gerar a referência de disparo 

das chaves. 

Figura 3.13 - Estrutura do conversor CC-CC bidirecional com circuito LC ressonante operando por meio 
do chaveamento de uma ponte de tiristores[47]. 
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Em comparação com outras topologias apresentadas, essa tem como vantagem 

não necessitar de um transformador de isolação, ou de acoplamentos de indutores 

volumosos, o que reduz drasticamente o peso e o tamanho do conversor. Além disso, 

apresenta tiristores como controladores de fluxo de potência, os quais trabalham em 

baixas frequências de chaveamento, reduzindo assim as perdas e tornando o sistema 

de controle menos sofisticado e dispendioso. 

 

3.4 - Conclusão 

 

Neste Capítulo foi apresentada a teoria geral de funcionamento dos conversores 

baseados em chaves semicondutoras, bem como a avaliação de diversas topologias 

de conversores CC-CC passíveis de utilização na aplicação à sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede. 

Os conversores descritos neste Capítulo foram analisados tendo em vista seus 

quesitos como: ganho de tensão, controlabilidade e simplicidade estrutural. 

A partir da análise de cada um dos conversores, foi possível selecionar uma 

topologia mais adequada para a aplicação. Assim foi escolhido o conversor 

bidirecional ressonante, o qual atendeu as especificações requeridas para utilização 

no sistema proposto no Capítulo 2 como alto ganho, bidirecionalidade e simplicidade 

de controle e construção. 

No próximo Capítulo, o conversor selecionado é avaliado no que diz respeito à 

sua construção, características de projeto e operação, e seu desempenho frente a 

variações de seus parâmetros, como frequência e tensão de operação, além da 

constante de tempo de seu circuito ressonante. 
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CAPÍTULO 4 - CONVERSOR CC-CC 

RESSONANTE 

 

4.1 - Introdução 

 
Em se tratando de conversores CC-CC que devem fornecer alto ganho de 

tensão, a primeira solução que vem a mente é a conexão em cascata de dois ou mais 

conversores boost clássicos; porém, essa conFiguração provoca baixa eficiência e 

alta complexidade de operação. Para essas aplicações, vem se tornando mais 

aceitável a utilização de conversores não modulares que operam com circuitos de 

acoplamento e/ou em frequência de ressonância, assim como o conversor CC-CC que 

é apresentado detalhadamente neste Capítulo. 

 

4.2 - Características básicas e princípio de funcionamento 
 

O conversor CC-CC apresentado na Figura 4.1 é capaz de transferir potência 

tanto para o lado de alta tensão (V2) quanto para o de baixa (V1), e atua basicamente 

por meio da reversão de tensão do capacitor Cr que está em paralelo com a tensão 

V2. O circuito completo compreende os seguintes elementos: 

 

 Um indutor Lr e um capacitor Cr conectados no lado de baixa de tensão, e um 

segundo capacitor Co para estabilizar o lado de alta tensão na operação boost, 

ou no lado de baixa tensão para operação buck; 

 Uma ponte H de tiristores ou de quaisquer outras chaves semicondutoras, para 

inverter a polaridade do capacitor Cr em paralelo com o lado de alta; 

 Dois tiristores conectados em antiparalelo para controlar o tipo de operação do 

conversor (boost ou buck); 

 Um controlador que fornece pulsos sincronizados entre os dois braços da ponte 

H para garantir a reversão de tensão entre os terminais do capacitor Cr, 

aumentando a diferença de potencial entre os terminais de alta tensão 

continuamente; 
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 Um indutor Ld para redução de correntes harmônicas produzidas na operação 

boost; 

 Um diodo D1, que conecta o capacitor Cr à baixa tensão no intervalo da 

frequência de chaveamento da ponte. 

 

 

 

O princípio de operação do conversor pode ser entendido pela análise de um 

circuito LC, como apresentado na Figura 4.2 

 

 

 

O circuito LC é composto por um indutor e um capacitor conectados em série e 

alimentados por uma fonte tensão V1. A resposta, no domínio do tempo, da corrente 

I1 e a tensão no capacitor Vcr são dadas pelas equações 4.1 e 4.2 respectivamente. 

 

                                  I1(t) = I1o cos(ωo(t - to)) + ((V1 - Vcro)/Zo)sin(ωo(t - to))                     (4.1) 

 

                                   Vcr(t) = (V
1
 - Vcro) cos(ωo(t - to)) + ZoI1osin(ωo(t - to))                     (4.2) 

 

Figura 4.1 - Estrutura do conversor CC-CC bidirecional com circuito LC ressonante chaveado por uma 
ponte H de tiristores. 

 

Figura 4.2 - Circuito LC equivalente do conversor CC-CC. 
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onde to é o tempo inicial, I1o é o valor inicial de I1, ωo= 2πfo= 1/√LrCr é a 

frequência natural do circuito LC, Vcro tensão inicial do capacitor e Zo= √Lr/Cr. Da 

equação 4.2, pode-se calcular a primeira derivada da tensão em relação ao tempo, 

como mostrado na equação 4.3. 

 

                       dVcr(t)/dt = ωo(V
1
- Vcro) sin(ωo(t - to)) + ωoZoI1ocos(ωo(t - to))                 (4.3) 

 

Pela análise da equação 4.3, pode-se concluir que dVcr(t)/dt é positiva quando 

V1 > Vcro e onde 0 < ωot < π. As condições citadas são atingidas quando a polaridade 

do capacitor Cr é invertida por meio das chaves T1 e T4 em 180
o
, seguido do disparo 

das chaves T2 e T3 em 360
o
. Dessa forma, o capacitor sempre está conectado ao lado 

de alta tensão com dVcr/dt positiva, tendo sua polaridade repetidamente alterada a 

uma frequência de chaveamento igual a fs. As duplas de chaves semicondutoras têm 

um ciclo de trabalho fixo de 50%, ou seja, o intervalo de condução do par T1/T4 é igual 

ao do par T2/T3 [47]. A frequência de rotação da polaridade é a variável que altera a 

tensão de saída em ambas as operações (boost e buck), a qual é proporcional ao sinal 

de atuação do controlador. 

Teoricamente, a faixa de operação do conversor alcança desde o chaveamento 

nulo, isto é, tensões em ambas as extremidades iguais (V1 = V2), até uma contínua 

frequência de chaveamento (V2 ≫ V1). Assim, percebe-se que o ganho de tensão é 

limitado apenas pelas características dos componentes do circuito, como é o caso da 

limitação de chaveamento do tiristor, o qual opera em baixas frequências. 

Para a efetivação da bidirecionalidade, o conversor compreende os tiristores em 

antiparalelo Td e Tu em série com o indutor Ld. Para a operação boost, o tiristor Td é 

desabilitado e Tu é posto em condução constante. Já a operação buck é atingida 

tornando Tu inoperante e chaveando Td em dois instantes: 25
o
 antes do disparo de T1 

e T4 e 25
o
 antes do disparo das chaves T2 e T3. Essa técnica antecede o 

carregamento completo do capacitor Cr, retirando o conversor da operação em 

ressonância [47]. 

Embora o conversor proposto não apresente isolação galvânica, seu circuito 

possui tolerância em situações de propagação de falta através do mesmo. Esse fato 

decorre da boa característica dinâmica para transitórios de seus componentes, 

qualidade que não seria conseguida se fosse utilizadas outras chaves 
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semicondutoras, como os MOSFETs. Assim, devido à sua robustez, o conversor 

ressonante também pode ser utilizado para aplicações de alta potência. 

 

4.3 - Características de projeto e operação 
 

O conversor CC-CC pode operar de modo descontínuo, em que o capacitor Cr é 

chaveado a uma frequência fs ≤ 2fo (fo = 1/√LrCr é a frequência natural do circuito LC), 

fazendo com que a corrente I1 tenha intervalos com valor nulo no lado de baixa tensão. 

Essa operação tem a vantagem de apresentar baixas perdas nas chaves 

semicondutoras, porém não são atingidos altos ganhos, quando comparada com a 

operação em modo contínuo. Essa operação acontece para fs > 2fo e resulta em altos 

ganhos de tensão e baixo ripple de corrente na entrada do conversor. Além disso, 

menores capacitores podem ser utilizados, o que torna o conversor mais barato. 

A frequência nominal de chaveamento fs (fs = 1/Ts) é determinada inicialmente 

considerando que a máxima frequência de chaveamento fsmax é dependente da 

natureza da chave que é utilizada: 

 

                                                     fsmax = 1/(2Toff)                                                     (4.4) 

 

onde Toff é o tempo de resposta mínimo da chave utilizada; no caso dos tiristores que 

compõem a ponte H. A relação principal de projeto dos componentes é dada pela 

equação 4.5. 

                                                     
I2(V2 - V1)

V1V2

  = 2Crfs                                              (4.5) 

 

A equação 4.5 indica a controlabilidade por meio da frequência fs, que pode ser 

aplicada nos modos contínuo e descontínuo. Assumindo que fs e o nível de 

potência/tensão são conhecidos (I2, V2, V1), então Cr pode ser determinado por meio 

da equação 4.5. Com o valor de Cr conhecido, o indutor ressonante pode também ser 

encontrado conforme equação 4.6 [47]. 

 

                                                        Lr = 1/(π
2
fs
2
Cr)                                                  (4.6) 
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O valor aproximado do indutor Ld é dado por Ld ~ Lr/50. Esse indutor tem papel 

importante na operação buck, pois adianta em 25
o
 a rotação do capacitor, por meio 

também do disparo do tiristor Td em 155
o
 e 335

o
. A tabela 4.1 apresenta dados básicos 

do conversor que foi projetado para o ponto de operação com V1 = 12 V, simulando a 

sua alimentação CC por meio de painéis fotovoltaicos em paralelo. 

Tabela 4.1 - Dados básicos dos componentes do conversor CC-CC. 

 

Cr[μF] Lr[H] Co[μF] V1[V] Ld[H] 

20 0,05 50 12 0,001 

 

4.4 - Malha de controle do conversor 
 

A Figura 4.3 apresenta o esquema da malha de controle do conversor CC-CC, a 

qual regula o chaveamento da ponte de tiristores H, além de controlar a operação 

buck/boost por meio da habilitação das chaves Td e Tu. A malha possui um controlador 

PI (proporcional-integral) para referência da corrente I1, que também pode ser 

substituído pela tensão V2, ou qualquer fluxo de potência intrínseco ao circuito 

dependendo da aplicação.  

 

 

 

 

O circuito de controle apresentado possui em sua parte inicial uma estrutura de 

sincronização PLL (Phase-Locked Loop), que é um sistema em malha fechada em 

Figura 4.3 - Malha de controle do conversor ressonante compreendendo um primeiro estágio PLL, um 
segundo estágio apresentando um controlador de corrente e um terceiro nível composto pela lógica de 
disparo das chaves. 
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que um oscilador interno é controlado para seguir a referência de um sinal periódico 

externo. No caso do conversor utilizado, o PLL promove a referência de fase da tensão 

Vc para o cálculo do ângulo de disparo de todos os tiristores presentes no conversor. 

A Figura 4.4 apresenta a estrutura do PLL utilizado na malha de controle do conversor. 

 

 

 

Considerando um modelo de pequenos sinais para o PLL como apresentado na 

Figura 4.4, pode-se apresentar as equações 4.7, 4.8 e 4.9 para a detecção de fase, 

filtro e oscilador controlado respectivamente. 

                                                               Epd(s) = 
V

2
(Θ(s)-Θ

'(s))                                                    (4.7) 

 

                                                               Vlf(s) = kp (1+
1

Tis
) εpd(s)                                                  (4.8) 

 

                                                                      Θ
'(s) = 

1

s
Vlf(s)                                                               (4.9) 

 

Tais equações podem ser desmembradas para obtenção das funções de 

transferência de malha fechada e do erro de rastreamento de fase conforme 4.10 e 

4.11 respectivamente. 

                                                       HΘ(s)=
Θ

'
(s)

Θ(s)
=

LF(s)

s+LF(s)
=

Kps+
Kp

Ti

s2+Kps+
Kp

Ti

                                 (4.10) 

 

                                                       EΘ(s)=
Epd(s)

Θ(s)
=

s

s+LP(s)
=

s2

s2+Kps+
Kp

Ti

                               (4.11) 

Normalizando as duas equações, tem-se que: 

 

Figura 4.4 - Malha de controle do sistema PLL monofásico utilizado na operação do conversor CC-
CC bidirecional ressonante. 
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                                                                ωn=√
Kp

Ti

  e   ξ = 
√KpTi

2
                                               (4.12) 

 

Estimando-se o tempo de acomodação da resposta de segunda ordem do 

sistema como ts = 4.6τ onde τ = 1/ωnξ, o cálculo dos parâmetros do controlador PI 

podem ser calculados conforme as equações 4.13 e 4.14. 

 

                                                                     Kp = 2ξωn = 
9.2

ts
                                                         (4.13) 

 

                                                                     Ti = 
2ξ

ωn

 = 
tsξ

2

2.3
                                                             (4.14) 

 

A Figura 4.5 apresenta a resposta do PLL monofásico implementado com base 

no circuito da Figura 4.3.  

 

 

 

No exemplo apresentado na Figura 4.6, o sinal de entrada é composto pela 

frequência fundamental acrescida de uma tensão que simula um ruído de terceiro 

harmônico na leitura do sinal de interesse (a). A soma dos dois sinais é apresentada 

no segundo gráfico (b). A próxima imagem mostra a resposta do sistema de 

sincronismo na linha tracejada, o qual rejeita o ruído e segue a referência da 

frequência fundamental do sinal (linha contínua). O sinal de erro é apresentado na 

linha traço-ponto (c). Devido ao controlador PI possuir erro de regime estacionário 

para seguir sinais senoidais, essa incorreção nunca será nula, mais sim oscilatória, 

Figura 4.5 - Modelagem do PLL monofásico implementado no software PSIM para testes de rejeição 
harmônica. 
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conforme visto na função de transferência de segunda ordem em 4.10. A última 

imagem exibe a variação da frequência ângular do sinal de entrada (d). 

Assim, o PLL monofásico gera a senoide espelhada da tensão Vc com amplitude 

unitária e promove a estabilidade necessária ao sistema, característica essa que é 

requerida devido a baixa frequência de chaveamento da ponte. Contudo, caso sejam 

utilizadas outras chaves semicondutoras que operam em altas frequências, o 

sincronizador PLL pode ser omitido. Deve-se ressaltar que a frequência de corte do 

filtro passa-baixa da malha PLL foi fixada em 500 Hz, devido aos limite físico dos 

tiristores. 

 

 

 Figura 4.6 - (a) Frequência fundamental e ruído de 3º harmônico; (b) Sinal de entrada do PLL 
monofásico com resultado da soma do ruído e sinal principal; (c) Resposta do PLL com sinal 
sincronizado pela frequência fundamental; (d) Frequência angular de referência para rastreamento de 
fase. 
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A malha de controle de corrente/tensão apresenta outro controlador PI que atua 

no sinal de erro calculado a montante. Esse sinal passa por um limitador que tem 

papel fundamental na estabilidade do circuito, saturando para uma frequência de 

chaveamento próxima de 500 Hz. 

No estágio posterior, a malha direta de controle possui um bloco integrador que 

apresenta um reset externo, para gerar a referência de disparo final dos tiristores. O 

sinal de saída desse integrador é uma rampa angular, a qual excursiona de 0
o
 a 360

o
. 

Por meio de comparadores, esse sinal em rampa gera os pulsos sincronizados para 

os tiristores T1 e T4 em 180
o
, e a inversão desses pulsos produz os pulsos para T2 e 

T3. Outros dois comparadores geram pulsos em 155
o
 e 335

o
 para operação do tiristor 

Td no modo buck. A cada ciclo de 360
o
 o integrador é zerado, garantindo assim a 

continuidade do processo. Evidencia-se ainda que os pulsos são mantidos por um 

intervalo de 10
o
, para garantir o disparo das chaves.  

A Figura 4.7 exibe um exemplo do sinal de atuação da malha de controle gerando 

pulsos para as chaves T1 e T4. 

 

 Figura 4.7 - Exemplo do sinal de controle medido após o somatório da malha de controle de corrente/ 
tensão acima, e sinal resultante do integrador e modulação dos pulsos abaixo. 
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Diante do gráfico apresentado na Figura 4.7, fica evidente que quanto maior a 

amplitude do sinal advindo da malha de controle, maiores serão as frequências de 

inicialização do integrador e dos pulsos. Com isso, existe um controle efetivo da 

corrente/ tensão no conversor por meio da frequência de rotação da polaridade do 

capacitor Cr. 

 

4.5 - Análise do desempenho do conversor CC-CC 
 

O conversor ressonante juntamente com sua malha de controle foram 

modelados e implementados no software PSIM®, um ambiente de simulação da 

POWERSIM®. O programa é formado por um conjunto de dispositivos e blocos de 

comando baseados em modelagem numérica, que tem como ênfase o estudo da 

eletrônica de potência e máquinas elétricas. 

Foram realizadas várias simulações em diferentes contextos, para verificar a 

influência de parâmetros como frequência de operação, tensão de saída e 

modificação dos componentes constituintes do conversor, como o circuito LC 

ressonante. 

A Figura 4.8 apresenta o resultado da simulação do conversor utilizando os 

dados da tabela 4.1, considerando uma frequência de chaveamento fixa de 200 Hz na 

operação boost, para modo contínuo de condução. 

Na Figura são apresentadas as formas de onda das tensões Vc (capacitor Cr), 

Vcr (tensão sobre a ponte H no lado de alta tensão) e V2 (tensão de saída do 

conversor). A partir da Figura 4.8 nota-se que o sinal de tensão Vc é formado por ciclos 

de carga e descarga do capacitor Cr que apresentam mudança de polaridade. Essa 

variação de tensão nos braços da ponte H é transferida para o lado de alta tensão do 

conversor conforme curva Vcr, a qual apresenta dVcr/dt > 0, devido à presença do 

diodo D1 no ramo superior do circuito de baixa tensão. Como Co possui valor de 

capacitância superior a Cr, consequentemente existirá uma constante de tempo maior 

associada à sua descarga, formando assim o sinal de tensão V2, na saída do 

conversor. Na presente simulação foi utilizada uma carga puramente resistiva de 

RL=1.330 Ω, de acordo com o ponto de operação da tabela 4.1. 

Deve-se ressaltar que o ripple de tensão na saída do conversor possui 

comumente um valor próximo de 5 % do valor médio de V2. A partir dos dados da 

excursão da tensão Vcr, da frequência de chaveamento e da capacitância Cr, é 
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possível determinar, empregando a equação 4.15, a corrente I2, que corresponde a 

corrente de alimentação da carga RL, onde t1 é o intervalo de chaveamento. 

 

                                                          
∆Vcr

t1
=

I2

Cr

                                                 (4.15) 

 

 

 

 

A Figura 4.9 apresenta a simulação utilizando os mesmos parâmetros da Figura 

4.8, para as correntes I1 (corrente do lado de baixa tensão), I2 e Ic (corrente através 

do capacitor Cr). 

Assim como ocorre em transformadores CA, o conversor CC-CC utilizado 

obedece uma relação de transformação entre correntes e tensões em ambas as sua 

extremidades, de maneira que a potência seja mantida, salvo seu rendimento para o 

ponto de operação utilizado. 

Conforme a equação 4.5 que descreve a controlabilidade pela frequência fs, a 

corrente I2 pode também ser alterada indiretamente pela variação dos parâmetros do 

circuito LC ressonante. O aumento da capacitância Cr implica em um aumento da 

Figura 4.8 - Representação da onda de tensão V2 no lado de alta do conversor, tensão Vcr mensurada 
entre os terminais da ponte H e tensão Vc sobre os terminais do capacitor principal Cr. 
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corrente I2, a qual obedece a uma relação exponencial com relação às outras 

variáveis.  

 

 

 

 

A utilização de valores maiores de indutâncias reduz drasticamente o valor médio 

de I2, e consequentemente diminuem o ripple de corrente presente na carga. Isso é 

devido ao efeito de suavização da forma de onda, conseguido pelo aumento da 

constante de tempo de circuito, isto é, ciclos de carga e descarga do indutor mais 

demorados. A relação apresentada por meio da equação 4.16 representa este efeito 

claramente, em que se considera Zo como sendo a impedância total associada ao 

circuito do conversor operando em regime descontínuo, e I1o a corrente refletida para 

o lado de baixa tensão. 

 

                                                    I1o = (V
1
- V2)/Zo                                                (4.16) 

 

A Figura 4.10 apresenta o principal resultado da simulação do conversor, em que 

é avaliado o ganho de tensão na operação boost de acordo com a variação da 

frequência de chaveamento dos tiristores. Neste teste foi empregada uma tensão 

Figura 4.9 - Representação dos sinais de corrente no lado de baixa tensão, corrente do lado de alta 
(linha constante) e corrente através do capacitor Cr. 
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V1 = 12 V do lado de baixa, e medida a tensão V2 sobre os terminais de uma 

resistência de 1.330 Ω, de acordo com o ponto de operação descrito na tabela 4.1. 

 

 

 

 

As frequências utilizadas na elaboração dos gráfico da Figura 4.10 foram 

limitadas até 400 Hz por questões de estabilidade do circuito e tempo de resposta dos 

tiristores utilizados, que são considerados altos quando comparados com outras 

chaves semicondutoras. A partir da ilustração da Figura 4.10, nota-se que, já em 

baixas frequências de chaveamento, são alcançados ganhos maiores que dez vezes, 

além disso, a relação do ganho de tensão versus frequência de chaveamento cresce 

de forma semelhante à corrente quando se varia o valor da capacitância Cr.  

Considerando a implementação de um projeto da fonte e/ou carga utilizados com 

o conversor CC-CC, dois pontos devem ser avaliados: 

 

 Quanto maior o ganho exigido pela aplicação, mais altas serão as correntes I1 

resultantes no lado de baixa do conversor. Apesar dos tiristores serem 

robustos para aplicações que exigem circulação de grande densidade de 

Figura 4.10 - Tensão V2 para diferentes frequências de operação do conversor ressonante. Sua 

operação foi limitada até 400 Hz, devido à estabilidade do ganho de tensão do sistema. 
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corrente em seu substrato, é necessária uma análise mais detalhada do tipo 

de fonte de alimentação de baixa tensão do conversor, para avaliar a 

possibilidade de elevação da tensão CC de alimentação, a fim de redução do 

ganho V/V e do custo do conversor. 

 A resposta dinâmica do conversor a um degrau de tensão no lado de alta fica 

mais lenta com aumento do ganho. Pela Figura 4.10 fica clara essa 

característica quando se verifica o tempo de regime para frequência de 100 

Hz (~ 0,2 s) e 400 Hz (~ 0,5 s). Para aplicações em que se exige uma resposta 

dinâmica rápida, pode ser desvantajoso utilizar ganhos de tensão muito 

elevados. Nesse caso, chaves semicondutoras mais rápidas e um controle 

mais robusto é o caminho para se atingir tais ganhos. 

 

Com o objetivo de exemplificar a operação do conversor no modo buck, foram 

simulados três pontos de operação, em que é avaliada a tensão V1 no lado de baixa, 

a partir da conexão de uma fonte no lado de alta V2 = 240 V. O resultado é exibido na 

Figura 4.11. 

 

 

 

Para esse caso, nota-se, assim como na operação boost, a redução da 

velocidade de resposta do conversor frente a um aumento da frequência de 

chaveamento dos tiristores. Outra característica dessa operação é a redução drástica 

Figura 4.11 - Representação da tensão do lado de baixa V1 para a operação buck, empregando uma 

tensão de alimentação V2=240 V, para diferentes frequências de chaveamento dos tiristores. 
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do ripple de tensão proveniente da conversão, mesmo em frequências menores. 

Deve-se ressaltar que para a operação buck, é necessário o chaveamento em dois 

instantes do tiristor Td, o qual antecede em 25
o
 os pulsos de rotação da polaridade do 

capacitor, locados  em 155
o
 e 335

o
 respectivamente. 

Para avaliação do comportamento dinâmico do sistema de controle 

implementado, foi realizada uma simulação do conversor operando com diferentes 

níveis de tensão de entrada, referência de tensão de saída e carga. No total foram 

simulados 2,2 s de operação. A Figura 4.12 apresenta todas as variações que foram 

impostas ao conversor.  

 

 

 

A Figura 4.13 exibe a resposta da tensão de saída do conversor para as entradas 

apresentadas na Figura 4.12. A linha tracejada representa a referência de tensão de 

saída que o conversor deve rastrear, mesmo com todas as pertubações presentes. 

Figura 4.12 - Variação das referências de tensão de entrada, tensão de saída e impedância de carga 
para teste do sistema de controle do conversor CC-CC. 
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Na imagem existe também a indicação no momento em que a variável foi alterada e 

o sentido da alteração (aumento ↑ e redução ↓). Pode-se verificar que quanto maior o 

ganho de tensão requerido ou quanto maior a carga conectada, menor é o ripple de 

tensão de saída do conversor. Isso pode ser observado nos instantes como no 

primeiro aumento da tensão de entrada em 0,3 s, aumento da carga em 0,4 s e na 

redução a referência na tensão de saída em 0,6 s.  

Após verificação do sistema de controle do conversor, essa característica fica 

evidente, e é intrínseca ao tipo de controlabilidade do conversor, que é por meio da 

frequência de chaveamento dos tirisitores. Ou seja, para ganhos de tensão e cargas 

maiores, o conversor necessita aumentar a frequência de chaveamento para atender 

a referência de tensão de saída; logo, o intervalo de um chaveamento para o outro é 

reduzido, e portanto o circuito ressonante terá menos tempo para descarregar. Assim, 

o menor ripple de tensão de saída é gerado. Para a geração de um menor ripple da 

tensão de saída, uma maior capacitância Co pode ser adicionada, porém essa solução 

aproxima os pólos do conversor para uma região mais próxima ao eixo imaginário, 

fazendo com que as respostas do sistema sejam mais lentas.  

 

 

 

 

A Figura 4.14 mostra o sinal da corrente de saída do conversor para as mesmas 

condições apresentadas na Figura 4.12. Após análise da onda de tensão, pode-se 

concluir que a onda do sinal de corrente é o espelho do sinal de tensão, salvo os 

momentos em que a carga foi variada. Isso porque a carga é puramente resistiva. A 

Figura 4.13 - Resposta do sistema de controle do conversor CC-CC para set point de tensão de 
saída, além da variação de outras grandezas como tensão de entrada e resistência de carga. 
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corrente de saída é relativamente baixa devido ao alto ganho de tensão imposto pela 

referência de tensão de saída. 

 

 

 

 

Uma análise de rendimento do conversor é apresentada nas Figuras 4.15 e 4.16. 

As potências de saída e entrada foram calculadas de acordo com as condições 

impostas na Figura 4.12. O rendimento percentual é apresentado como percentual da 

razão Pout/Pin. 

 

 

 

Figura 4.14 - Resposta do sistema de controle do conversor CC-CC para set point de tensão de 
saída, além da variação de outras grandezas como tensão de entrada e resistência de carga. 

 

Figura 4.15 - Potências de entrada e saída para a simulação referente à Figura 4.13 para cálculo do 
rendimento percentual do conversor CC-CC. 
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Nota-se que o rendimento está intimamente ligado com o ganho de tensão que 

é imposto pelo sistema controle, o que é responsável pela frequência de chaveamento 

da ponte H. Ou seja, o rendimento é reduzido quando o período de rotação do 

capacitor central é menor. As principais perdas associadas à operação do conversor 

ressonante têm origem nos tiristores, no diodo série com o circuito, e as resistências 

presentes nos indutores e capacitores constituintes do circuito LC. 

 

4.6 - Construção do conversor CC-CC bidirecional 
 

A partir dos resultados obtidos nas sessões anteriores, é realizada a construção 

do conversor CC-CC para testes de bancada. Para tanto, foi utilizado o circuito da 

Figura 4.1 como referência. Uma mudança adotada foi a utilização de transistores de 

junção bipolar (BJT) ao invés de tiristores. Essa escolha foi feita mediante aos ganhos 

de eficiência que poderiam ser obtidos, além da possibilidade de operação em 

frequências de chaveamento maiores, caso necessário. 

Antes do início do projeto em circuito impresso (PCB), foi realizada uma análise 

do circuito de disparo dos transistores (driver) no PSIM, a fim de avaliar a performance 

do mesmo. Como o transistor estará sujeito a uma tensão igual a tensão de saída do 

conversor, foi tomado o cuidado de isolar a parte de controle da parte de potência por 

meio da utilização de opto-acopladores, conforme Figura 4.17. 

 

Figura 4.16 - Rendimento do conversor CC-CC perante às pertubações impostas pela variação das 
tensões de entrada e saída e impedância de carga. 
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Outra particularidade do circuito de disparo é a utilização de um transformador 

com quatro secundários, uma vez que os transistores da ponte H não possuem 

potêncial de emissor fixo (vide Figura 4.8). Portanto, necessitam de fontes de tensão 

separadas para cada driver. A partir de cada secundário, são criadas fontes de tensão 

contínua duais, com +12 e -12 V. Esse tipo de circuito auxilia o transistor no corte da 

corrente de coletor durante o ciclo de chaveamento. 

Assim como observado na Figura 4.8, existe uma tensão alternada entre os 

terminais do capacitor Cr, portanto esse capacitor não pode ser polarizado. Contudo, 

o valor de capacitância de projeto (20 μF) não foi encontrada em capacitores não-

polarizados comerciais. A solução encontrada foi a conexão anti-série de dois 

capacitores eletrolíticos, para que fosse possível a passagem de corrente em ambos 

os sentidos. O problema dessa solução é que a capacitância é reduzida pela metade, 

sendo necessário o uso de quatro capacitores. O arranjo é apresentado na Figura 

4.18. 

 

Figura 4.17 - Circuito dos drivers para chaveamento dos transistores da ponte H. 
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O indutor principal do circuito (Lr) foi construído manualmente devido a 

inexistência de indutores comerciais com indutância acima de 50 mH. Assim, o núcleo 

de ferrite foi obtido, e com as informação do fabricante, foi possível calcular o número 

de espiras necessárias para gerar a indutância desejada. 

 

 

 

A tabela 4.2 apresenta alguns dados de projeto do conversor CC-CC construído. 
 

Tabela 4.2 - Dados básicos dos componentes do projeto do conversor CC-CC. 

 

Parâmetro de Projeto/ Item Descrição 

Tensão de entrada (Vin) 12 V 

Tensão de saída (Vout) 250 V 

Corrente de entrada (Iin) 4 A 

Corrente de saída (Iout) 0.2 A 

Resistência de carga (RL) 1,33 kΩ - 40 W 

Indutor principal (Lr) 50 mH - 7 A 

Capacitor principal (Cr) 22 μF - 250 V 
Indutor suplementar (Lf) 1 mH - 3 A 

Capacitor de saída (Co) 47 μF - 450 V 
Transistores 5 A - 600 V 

Diodo 6 A - 600 V 

 
A partir dos dados acima, foi criado o circuito impresso do conversor CC-CC 

utilizando o programa Proteus 8, em suas extensões ISIS (lista de componentes e 

simulação) e ARES (roteamento e análise 3D). A vista frontal do projeto é exibida na 

Figura 4.19. 

Atualmente, o circuito do conversor encontra-se na fase de testes e 

comissionamento. Alguns problemas foram encontrados e resolvidos, como por 

exemplo um erro na ligação do circuito integrado (CI) do opto-acoplador utilizado. 

Todos os circuitos de chaveamento estão em pleno funcionamento, e ajustes estão 

sendo realizados nas resistências de base dos transistores. Devido a variação de 

valores de resistência e ganho de corrente dos transistores, é complicado colocar 

todos os transistores em um mesmo ponto de operação na região de saturação. Caso 

Figura 4.18 - Conexão de dois capacitores eletrolíticos para criação de um bipolar. 
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o capacitor central da ponte não seja chaveado igualmente pelas duplas de 

transistores, o circuito não opera propriamente. 

 
 
 
 

A Figura 4.20 mostra a implementação real do conversor CC-CC até o momento. 

Para futuros testes está prevista a tentativa de troca das chaves para tiristores. Esses 

possuem circuitos de chaveamento mais simples, e não susceptíveis a variações de 

ganhos de corrente internos. 

 

 
 
 
 

Figura 4.19 - Vista frontal da placa de circuito impresso do conversor CC-CC. 

Figura 4.20 - Vista frontal da placa de circuito impresso do conversor CC-CC. 
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4.7 - Conclusão 
 

Neste Capítulo foi apresentada a arquitetura funcional e de controle do conversor 

CC-CC selecionado foi descrita por meio da análise de sua operação, de acordo com 

a malha de controle da frequência de chaveamento dos tiristores. O seu desempenho 

dinâmico foi extensivamente avaliado por meio da alteração de parâmetros que variam 

seu ponto de operação. 

Com base nos resultados obtidos, o conversor apresentou boas respostas nos 

testes realizados, com execelente ganho de tensão e estabildade condizente com o 

esperado para baixas frequências. Outro quesito atendido com sucesso foi 

bidirecionalidade do fluxo de potência, a qual foi atingida pelo controle em paralelo 

das chaves Td e Tu. 

Deve ser dada atenção à limitação da corrente drenada pelo conversor na 

operação boost, em concordância com o rastreamento do ponto de máxima potência 

dos painéis solares, assunto tratado no Capítulo 5. Outro ponto de risco é a limitação 

da frequência de chaveamento, a qual deverá ser ajustada para produzir uma tensão 

na saída em um nível adequado para alimentação do estágio inversor. 

A construção do conversor CC-CC está finalizada e mais testes são necessários 

para correção de possíveis problemas nos componentes utilizados. Atenção especial 

é dada às chaves utilizadas e ao capacitor central. 

No próximo Capítulo são apresentados os sistemas requeridos para 

implementação do sistema fotovoltaico conectado à rede. 
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CAPÍTULO 5 - SISTEMA FOTOVOLTAICO 

CONECTADO À REDE 

 

5.1 - Introdução 

 
Assim como visto no Capítulo 2, um sistema fotovoltaico, mais especificamente 

os conectados à rede, é composto pelos paineis solares e um sistema de conversão 

de energia implementado com conversores eletrônicos. Dentro desse sistema pode-

se citar blocos de controle que se comunicam e permitem a correta operação dos 

dispositivos, dentre eles: controle da tensão CC condicionada pelo conversor CC-CC, 

controle de corrente alternada entre o inversor e a rede, além da sincronização do 

conversor CC-CA com o sistema de distribuição. No âmbito de sistemas fotovoltaicos, 

obrigatoriamente são necessários controles de rastreamento de máxima potência e 

anti-ilhamento. A Figura 5.1 [53] resume o sistema apresentado acima para uma 

conFiguração de conversão sem transformador, a qual é utilizada neste trabalho. 

 

 

 

 

Deve-se ressaltar que para retratar completamente tal sistema, seria necessário 

adicionar mais alguns blocos de controle e monitoramento a esse diagrama, como por 

exemplo o controle para filtros ativos na saída do inversor, e o controle e 

monitoramento da própria microrrede onde o sistema fotovoltaico está inserido (perfil 

de tensão, frequência e reativos). Entretanto, o escopo deste trabalho se limita na 

Figura 5.1 - Diagrama de blocos de um sistema fotovoltaico conectado à rede sem a utilização de 
transformador elevador [53]. 

 



78 
 

  

CAPÍTULO 5 - SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE 

construção de um sistema básico para conexão à rede, para fins de teste do conversor 

CC-CC utilizado. No decorrer deste Capítulo são introduzidas as partes necessárias 

para o funcionamento do sistema como microgeração. 

 

5.2 - Sistema de rastreamento de máxima potência 
 

O assunto de MPPT foi primeiramente apresentado no Capítulo 2, e agora será 

utilizado para possibilitar a maximização da eficiência do sistema fotovoltaico aqui 

analisado. Assim como apresentado no Capítulo 2, a potência de um painel solar é 

função do nivel de irradiação solar e da temperatura da célula. Para uma dada 

condição de operação, a curva característica I x V do painel fornece o ponto de 

máxima potência que pode ser atingido para tal nível de irradiação e temperatura. A 

Figura 5.2 [54] mostra exemplos de pontos de máxima potência para diversos níveis 

de irradiação solar e temperatura. 

 
 
 
 

Existem vários algoritmos para rastreamento dos pontos de máxima potência, e 

no contexto deste trabalho são avaliados dois dos mais conhecidos e utilizados: 

Pertura & Observa (P&O) e Condutância Incremental. Para simulação dos métodos 

de MPPT, foi utilizado o modelo físico de painel fotovoltaico presente no software 

PSIM em conjunto com o conversor CC-CC discutido no Capítulo 4. 

Figura 5.2 - Curvas de potência em função da corrente e tensão, para variações na irradiação solar e 
temperatura da célula [54]. 
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O modelo físico do painel solar pode ser parametrizado de acordo com dados de 

fabricantes de paineis, como mostra a Figura 5.3 [55]. 

 
 
 
 

Após o completo preenchimento dos dados do painel, o software PSIM apresenta 

a curva característica do equipamento no ponto padrão de teste: 1000 W/m² e 25 oC 

conforme Figura 5.4. Existe ainda a possibilidade de associação de paineis como 

apresentado na Figura 5.5. Dependendo do tipo de aplicação, associações série, 

paralelo ou ambas são necessárias para gerar níveis de tensão de circuito aberto e 

corrente de curto-circuito requeridas. 

Verifica-se na Figura 5.5 que tanto o nível de irradiação solar quanto a 

temperatura podem ser alteradas no modelo, e esse artifício é utilizado para avaliação 

dos métodos de MPPT neste Capítulo. 

Figura 5.3 - Parametrização do modelo físico do painel fotovotlaico utilizando o software PSIM [55]. 
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Figura 5.4 - Dados de entrada do modelo físico do painel solar no software PSIM com a imagem das 
curvas I x V e P x V. 

 

Figura 5.5 - Arranjos de paineis solares que podem ser implementados no PSIM, com referência para 
irradiação solar e temperatura. 
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5.2.1 - Método Perturba & Observa 

 
O método P&O funciona basicamente pela aplicação de uma perturbação na 

tensão de referência do conversor, para avaliar o que ocorreu com a potência entregue 

pelo painel, e consequentemente tomar medidas de acordo com a resposta do sistema 

fotovoltaico. O método necessita de dois sensores para medir a tensão e a corrente 

do painel, o que o torna barato e de fácil implementação. A Figura 5.6 apresenta o 

fluxograma referente a tomada de decisão do algoritmo, de acordo com a comparação 

de potência de saída antes e depois da pertubação. 

 
 

 

 

O tempo de resposta desse algoritmo é pequeno longe do ponto de MPP, porém 

quando está próximo ou no ponto, a lógica mantém as pertubações em ambas as 

direções da curva I x V. Para tanto, é necessário atribuir o erro limite ou uma função 

de espera para a lógica [56]. Infelizmente essas soluções aumentam o tempo de 

Figura 5.6 - Fluxograma do algoritmo P&O para rastreamento do ponto de máxima potência de 
paineis solares. 
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resposta do sistema. A consequência disso é a falta de precisão na resposta para 

rápidas mudanças na irradiação solar ou temperatura, porque o algoritmo entende que 

a mudança nas condições foi uma perturbação proposital, calculando assim o ponto 

MPP erroneamente. 

Outro ponto a ser considerado é o passo de incremento na tensão de referência. 

O tamanho deste passo deve ser escolhido como um compromisso entre a velocidade 

do rastreamento do ponto de máxima potência e o ripple em regime permanente neste 

ponto. Quanto maior o incremento, maior será a velocidade com a qual se aproximará 

assintoticamente do MPP, porém maior será também a amplitude da oscilação nos 

arredores do mesmo.  

A Figura 5.7 exibe as curvas de referência de irradiação solar e temperatura que 

foram utilizadas na simulação do método Perturba & Observa, enquanto a Figura 5.7 

apresenta o algoritmo P&O que foi implementado no PSIM. 

 

 
 

Figura 5.7 - Curvas de referência de irradiação solar e temperatura para avaliação do método 
Perturba & Observa (P&O). 
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Figura 5.8 - Implementação digital do método P&O no software PSIM conectado ao converor CC-CC. 
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Com base na Figura 5.7, adianta-se que tanto para redução da irradiação solar 

quanto para o aumento da temperatura, é esperado uma redução do MPP, e 

consequentemente da potência gerada pelo sistema. 

Por meio da aplicação das referências apresentadas na Figura 5.7 ao modelo 

físico dos paineis, foram obtidos as curvas de corrente e tensão de saída do painel já 

com o controle MPPT P&O implementado. Os resultados são exibidos na Figura 5.9. 

Por meio do cálculo da máxima potência gerada para as condições impostas na 

Figura 5.7, é possível saber quão perto o método de rastreamento de MPPT seguiu a 

referência dos pontos de máxima potência para cada condição. Esse resultado é 

mostrado na Figura 5.10.  

 

 

 
 

 

Figura 5.9 - Com base nas referências da Figura 5.7, têm-se: (a) Curva da tensão de saída do painel. 
(b) Curva da corrente de saída do painel. 
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Após análise da Figura 5.10, verifica-se que o erro de regime permanente do 

algoritmo é alto, mesmo quando variações menos bruscas são aplicadas, como por 

exemplo no intervalo entre 0,025 e 0,04 s. Quando existem variações mais bruscas 

como o degrau de irradiação em 0,04 s, o método não performa propriamente. Quando 

se faz a média entre a potência total disponível e a rastreada pelo método, existe 

eficiência de 88%, o que é inaceitável, considerando que a eficiência do painel 

utilizado já é baixa (14,6 %). 

Como uma tentativa de melhorar a rastreabilidade do método, o conversor foi 

colocado em um região de operação com frequência de ressonância mais elevada, 

atingindo uma melhoria do método, porém com queda na eficiência do sistema de 

conversão como um todo 

Conclui-se que, apesar de ser um método simples e de fácil implementação 

prática, o P&O deixa a desejar no quesito de rastreabildiade, principalmente quando 

rápidas pertubações de irradiação solar e temperatura são impostas ao painel solar. 

 

5.2.2 - Método da Condutância Incremental 

 
O algoritmo MPPT denominado método da Condutância Incremental tem a lógica 

mais complexa e leva em consideração a condutância instantânea do módulo em 

comparação com sua condutância incremental.  

Figura 5.10 - Resultado do rastreamento de ponto de máxima potência utilizando o método MPPT 
P&O. 
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Considerando a potência fornecida pelo arranjo dada pela equação 5.1, tem-se. 

 
                                                                   Pmod = VmodImod                                                             (5.1) 

 

 
Para avaliar a variação da potência de saída em relação a tensão, a equação 

5.1 pode ser derivada em relação a própria tensão do painel, obtendo-se a equação 

5.2. 

 

                                                            
dPmod

dVmod

 = Imod + Vmod

dImod

dVmod

                                              (5.2) 

 

 
Reorganizando, obtem-se a expressão elementar para o método em 5.3. 

 

                                                           
1

Vmod

dPmod

dVmod

 = 
Imod

Vmod

 + 
dImod

dVmod

                                            (5.3) 

 

 
Avaliando a Figura 5.4, percebe-se que o ponto de máxima potência em uma 

curva P x V ocorre onde a derivada da potência em relação a tensão é nula, ou seja, 

no pico das curvas. Nesse ponto o valor da condutância Gmod = Imod/Vmod do arranjo é 

igual, em módulo, à sua condutância incremental dGmod = dImod/dVmod. Esse resultado 

também pode ser deduzido com a aplicação do zero à equação 5.3 [56]. Assim, a 

equação 5.4 exibe esse resultado de igualdade entre as condutâncias. 

 

                                                  
Imod

Vmod

 + 
dImod

dVmod

 = 0 →
Imod

Vmod

 = - 
dImod

dVmod

                                   (5.4) 

 

 
Assim, o método da Condutância Incremental opera por meio da verificação das 

equações 5.3 e 5.4. O conjunto de equações apresentado em 5.1-5.4 é implementado 

em um fluxograma visualizado na Figura 5.11. 

Basicamente determina-se, comparando a condutância com a condução 

incremental, em qual lado do pico na curva P x V o arranjo de paineis está operando, 

ou seja, se a derivada de Pmod com Vmod é positiva ou negativa. Descoberto isso, 

incrementa-se a referência de tensão do conversor CC-CC no sentido de deslocar o 

ponto de operação para o pico da curva P x V.  
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Diferentemente da técnica P&O, a técnica da Condutância Incremental, pelo 

menos na teoria, permite a operação do arranjo fotovoltaico de fato no ponto de 

máxima potência. Isso é possível porque quando de verifica a condição da equação 

5.4, o controle não incrementa a tensão de referência, porém mantém o mesmo 

estado, pois o MPP já foi atingido. Ná prática, a soma do termo de condutância com o 

de condutância incremental dificilmente será nula, ou seja, a condição na equação 5.4 

provavelmente não será satisfeita. Isso se deve a fatores, dos quais podem-se citar: 

grandezas a serem discretizadas (o dispositivo de controle provavelmente será 

digital), erros de arredondamento, ruídos e erros de medição [56]. Por essa razão, 

pode-se adaptar o código do algoritmo de forma a manter um pequeno intervalo no 

qual a condição de MPP considerada como satisfeita e o estado é mantido [57]. Isso, 

entretanto, reintroduz as caracteristicas de erro em estado permanente e/ou oscilação 

Figura 5.11 - Fluxograma do método da Condutância Incremental. 
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em torno do MPP, depedendo do tamanho do intervalo implementado.  Assim sendo, 

este intervalo denominado ∆W (vide fluxograma da Figura 5.11), deve ser finamente 

ajustado para o melhor ponto de compromisso entre erro em regime permanente e 

oscilações em torno do MPP.  

Como um todo, o MPPT da condutância incremental apresenta boa performance 

e eficácia, além de permitir alcançar de fato o ponto de máxima potência com baixo 

erro de regime permanente na prática. O método peca em complexidade, a qual é 

superior a dos outros métodos, e no fato de demandar maior esforço computacional, 

uma vez que requer divisões de grandezas no código a cada interação. 

A partir das mesmas referências de irradiação solar e temperatura da Figura 5.8, 

o método da Condutância Incremental foi testado. A Figura 5.12 apresenta os 

resultados da tensão e corrente de saída do painel para o circuito da Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.12 - Com base nas referências da Figura 5.7, têm-se: (a) Curva da tensão de saída do 
painel. (b) Curva da corrente de saída do painel. 
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Figura 5.13 - Implementação digital do método da Condutância Incremental no software PSIM 
conectado ao converor CC-CC. 
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O rastreamento do ponto de máxima potência pode ser visto na Figura 5.14 em 

linha contínua, assim como a referência de máxima potência gerada pelo painel em 

linha tracejada. 

 
 
 
 

Pode-se perceber um grande melhoria no quesito erro de regime permanente 

para este método se comparado com o P&O. Apesar de não excluído totalmente, o 

sistema oscila ligeiramente em torno do  MPP devido a adição do parâmetro ∆W, o 

qual foi adicionado ao fluxograma para manter o estado do sistema caso o ponto de 

máxima potência já tivesse sido atingido. 

Assim como verificado na Figura 5.14, o método da Condutância Incremental 

apresenta rápidas respostas para bruscas variações na irradiação solar e temperatura 

do painel. Nota-se que quando existe reduções repentinas da potência de saída do 

painel, o método não rejeita totalmente a pertubação, assim como pode ser visto em 

0,03 e 0,08 s. Tais eventos não afetam significativamente a performance do 

rastreamento, a qual foi calculada em 98% da potência total disponível no intervalo. 

Assim, esse método é escolhida para implementação final do MPPT. 

Tem-se agora na próxima sessão, o estudo da conexão com a rede e controle 

na interface entre o inversor e a rede. 

 

Figura 5.14 - Resultado do rastreamento de ponto de máxima potência utilizando o método MPPT da 
Condutância Incremental. 
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5.3 - Sincronização com a rede e controle de corrente 
 

5.3.1 - PLL de eixo de referência síncrono (SRF-PLL) 

 
A técnica mais utilizada para sincronização de conversores eletrônicos com a 

rede em sistemas trifásicos é o PLL baseado na referência síncrona (SRF-PLL) [58]. 

O SRF-PLL traduz os vetores de tensões trifásicas da referência a-b-c para uma 

referência rotativa chamada d-q, pelo uso da Transformada de Park [Tθ], como 

apresentado na Figura 5.15 [53]. A posição angular da referência d-q é controlada por 

uma malha fechada que regula a componente q para zero. Como visto na equação 

5.5, Tθ é multiplicada pelo escalar 2/3 para detecção da amplitude de uma entrada 

senoidal ao invés do módulo do vetor de tensão na entrada. Assim, em regime 

permanente, a componente d representa a amplitude da tensão de sequência positiva 

do vetor de tensão de entrada (V+¹), e seu ângulo de fase determinado pela saída da 

malha fechada (𝚯’). 

 

                     [
vd

vq
] =[Tθ] [

va

vb

vc

] , [Tθ]= [
cos (θ

'
) cos (θ

'
-2π/3) cos (θ

'
+2π/3)

-sin (θ
'
) - sin (θ

'
-2π/3) - sin (θ

'
+2π/3)

]               (5.5) 

 
 

 
 
 
 

Quando o SRF-PLL atua sobre uma rede em condições ideais, isto é , sem 

distorção harmônica ou desbalanço de tensão, a malha fechada do sistema pode ser 

conFigurada para uma alta faixa de passagem de frequênicas, o que permite uma 

resposta rápida e precisa para detecção de fase e amplitude do vetor de tensão e, 

consequentemente, vq = 0. Para um sinal de tensão desbalanceado, o SRF-PLL 

apresentará um pequeno erro no rastreamento de posição instantânea  da fase e 

amplitude de tensão de sequência positiva, gerando assim um  vq ≠ 0 [53]. Para a 

redução da influência da presença de harmônicos ou desbalanceamento, a faixa de 

passagem de frequência deve ser reduzida a frequências de interesse, porém 

Figura 5.15 - Diagrama de blocos do SRF-PLL utilizando Transformada de Park como ferramenta 
para conversão de coordenadas [53]. 
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comprometendo um pouco a resposta do sistema.  Tendo em vista esse ajuste, o SRF-

PLL foi implementado no software PSIM para análise desempenho, como mostra a 

Figura 5.16. 

 

 

 

A Figura 5.17 exibe a performance do SRF-PLL para rastreamento da amplitude 

e fase do sistema trifásico de entrada.  

 

Figura 5.16 - Implementação digital do método do SRF-PLL no software PSIM. 

 

Figura 5.17 - Simulação do SRF-PLL: (a) Sinal sincronizado e componentes de eixo direto e em 
quadratura; (b) Ângulo de sincronização; (c) Frequência angular de 60 Hz (frequência fundamental). 
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Como pode ser visto em (a), vd segue a amplitude de 1 p.u. da tensão com vq = 0 

em regime permanente. O sinal tracejado Van_out exibe a tensão sincronizada na saída, 

a qual será utilizada para modulação do inversor posteriormente. Em (b), a fase 

restreada pelo sistema PLL é explicitada, obedecendo o sistema de 60 Hz que 

alimenta a Transformada de Park. A Figura (c) exibe a frequência do sistema, em que 

nota-se a resposta do controlador PI ao degrau de frequência no início da simulação. 

Nesse momento pode-se notar que a componente vq tem um ligeiro aumento, porém 

tendendo para zero logo após o regime transitório. 

Deve-se ressaltar que os sinais de saída do PLL alimentam a malha de controle 

de corrente de será apresentada nas próximas sessões. Tanto para sinais de corrente 

como de tensão, as componentes de eixo direto e em quadratura serão usadas no 

fechamento da malha como amostra das tensões de saída do inversor. A principal 

razão do uso dessa técnica é o manuseio de duas grandezas CC ao invés de um 

sistema três variáveis senoidais, como é o case de sistemas trifásicos. Assim como 

será visto, a malha baseada em controladores PI possuem respostas mais aceitáveis 

quando lidam com grandezas CC, pois são incapazes de rastrear oscilações senoidais 

sem erro de regime permanente. 

 

5.3.2 - Inversor trifásico fonte de tensão (VSI) 

 
Em sistemas fotovoltaicos, a conexão com a rede se dá por meio de um inversor 

de frequência, também chamado conversor CC-CA. Existe uma grande variedade 

desses equipamentos hoje em dia, e o nível de potência que conseguem transferir é 

um fator determinante na sua escolha. De maneira geral, potências acima de 15 kW 

já requerem o uso de inversores trifásicos. Partindo desse parâmetro, é justificável o 

uso, nesse trabalho, de um conversor trifásico, visto que sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede terão na maior parte das vezes potências de pico acima de 10 kW.  

Assim como discutido no início do Capítulo 3, a técnica de PWM é utilizada no 

controle de chavemanto de conversores eletrônicos para controlar o fluxo de potência 

nesses equipamentos. Várias técnicas foram desenvolvidas e se tratando de 

conversores trifásicos, a SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) é 

extensivamente utilizada na indústria. Isso porque apresenta alta qualidade de 

corrente de saída e execelente controlabilidade. Em contrapartida, exige um alto custo 
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computacional para ser implementada, sendo necessária a utilização de DSPs 

poderosos. 

A Figura 5.18 [53] apresenta um exemplo de inversor trifásico fonte de tensão, 

em que pode-se verificar seis chaves S1 a S6. Essas chaves são controladas por seis 

variáveis de chaveamento: a, a’, b, b’, c, c’. Quando uma chave da parte superior é 

posta em condução, a, b ou c recebe o binário 1, e a chave da fase correspondente 

na parte inferior estará aberta. Assim, o estado das chaves na parte superior pode ser 

usado para determinar a tensão de saída no instante. 

 

 
 
 
 

 

A relação entre as variáveis de chaveamento [a,b,c]t e o vetor de tensão de linha 

[VabVbcVca]
t é dada pela Equação 5.6. 

 

                                            [

Vab

Vbc

Vca

] =Vdc [
1 -1 0
0 1 -1
-1 0 1

] [
a
b

c
]                                      (5.6) 

 
 

Uma relação semelhante pode ser representada como na equação 5.7, quando 

se usam as tensões de fase [VaVbVc]
t. 

 

                                             [

Van

Vbn

Vcn

] =
Vdc

3
[

1 -1 0
0 1 -1
-1 0 1

] [
a
b

c
]                                     (5.7) 

 
 

Assim como ilustrado na Figura 5.19 [59], existem oito combinações possíveis 

de estados para cada parte do inversor. Vale ressaltar que os estados ON e OFF da 

Figura 5.18 - Inversor trifásico VSI para conexão com a rede [53]. 
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parte inferior sempre serão opostos aos da parte superior. De acordo com as 

equações 5.6 e 5.7, os oito vetores de chaveamento, tensões de fase e tensões de 

linha em termos da tensão Vdc são dispostos na tabela 5.1 para os vetores V0 a V7. 

 

Tabela 5.1 - Definição dos vetores de chaveamento para o inversor VSI. 

 

Vetores 
de 

Tensão 

Vetores de 
Chaveamento 

Tensão de Fase Tensão de Linha 

a b c Van Vbn Vcn Vab Vbc Vca 

V0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V1 1 0 0 2/3 -1/3 -1/3 1 0 -1 

V2 1 1 0 1/3 1/3 -2/3 0 1 -1 

V3 0 1 0 -1/3 2/3 -1/3 -1 1 0 

V4 0 1 1 -2/3 1/3 1/3 -1 0 1 

V5 0 0 1 -1/3 -1/3 2/3 0 -1 1 

V6 1 0 1 1/3 -2/3 1/3 1 -1 0 

V7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 

 
 

Figura 5.19 - Vetores de chaveamento e atuação de cada um no estado das chaves conforme tabela 
de chaveamento apresentada [59]. 

 



96 
 

  

CAPÍTULO 5 - SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE 

5.3.3 - Implementação da técnica SVPWM 

 
SVPWM refere-se a uma sequência de chaveamento especial das três chaves 

localizadas na parte superior de um inversor trifásico. Essa técnica gera menos 

distorção harmônica nas correntes e tensões de saída, além de fornecer um uso mais 

eficiente da tensão de entrada quando comparada com técnicas inferiores, como por 

exemplo a modulação senoidal (Figura 5.20). 

 

 
 
 

 
Para implementar a técnica SVPWM, as equações de tensão são transformadas 

na referência estacionário d-q, assim como foi apresentado na construção do SRF-

PLL. Da Figura 5.20, pode-se escrever a equação 5.8 [59]. 

  

                                                                            fdq0 = Ksfabc                                                             (5.8) 

 
 

Onde, fdq0 = [fd fq f0]T, fabc = [fa fb fc]
T e 

 
 

                                                           Ks = 
2

3
[

1 -1/2 -1/2

0 √3/2 -√3/2

1/2 1/2 1/2

]                                                 (5.9) 

 
 

A matriz de transformação Ks é equivalente a uma projeção ortogonal de [a b c]t 

em um plano 2D perpendicular ao vetor [1 1 1]t em um sistema de coordenadas 3D. 

Como resultado, seis vetores não nulos e dois nulos são gerados. Os seis vetores não 

Figura 5.20 - Região de operação de diferentes tipos de técnicas PWM [59]. 
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nulos (V1 a V6) modelam os eixos do hexágono da Figura 5.20. O ângulo entre 

qualquer dos vetores adjacentes é de 60º,e os dois vetores nulos (V0 e V7) estão na 

origem pois não aplicam tensão à carga. Os oito vetores são chamados de vetores 

espaciais e são denotados com na tabela 5.1 [42]. A mesma transformada pode ser 

aplicada na referência da tensão de saída para calcular o vetor Vref no plano d-q, o 

qual é empregado na localização setorial no hexágono da Figura 5.20. 

O objetivo de SVPWM é fazer uma aproximação do vetor de referência de tensão 

Vref utilizando os oito vetores espaciais e consequentemente cada um de seus 

padrões de chaveamento [42]. Um simples método de aproximação é gerar um valor 

médio da tensão de saída do inversor em um intervalo de tempo, ter a mesma 

magnitude de Vref no mesmo período, assim como na Figura 5.21, em que Vref é 

formado pelos vetores de tensão V1 e V2 multiplicados por escalares [60]. 

 

 
 
 
 

Tendo em vista a Figura 5.21, a técnica SVPWM pode ser implementada 

seguindo os passos a seguir: 

 
1. Determinar vd, vq, Vref e o ângulo α 

2. Calcular a duração de T1, T2 e T0 

3. Determinar o intervalo de chaveamento de cada chave (S1 a S6) 

 
 

Figura 5.21 - Vetores de tensão e setores de operação da ténica SVPWM. 
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5.3.3.1 - Cálculo de vd, vq, Vref e α 

 
Das Figuras 5.20 e 5.21, vd, vq, Vref e o ângulo α podem ser determinados como 

a seguir: 

 

                                 vd = Van - Vbn cos 60
o - Vcn cos 60

o
= Van - 

1

2
Vbn - 

1

2
Vcn    (5.10) 

 
 

vq = Vbn cos 30
o - Vcn cos 30

o
=

√3

2
Vbn - 

√3

2
Vcn  (5.11) 

 
 

[
vd

vq
] =

[
 
 
 1 -

1

2
-
1

2

0
√3

2
-
√3

2 ]
 
 
 

[

Van

Vbn

Vcn

] (5.12) 

 
 

                                                                        |V̅ref| =√vd
2 + vq

2 (5.13) 

 
 

                                                              α = tan
-1 (

vq

vd

)= ωt = 2πft (5.14) 

 
 
Onde f é a frequência fundamental. 
 
 

5.3.3.2 - Cálculo de T1, T2 e T0 
 

Baseando-se na Figura 5.22, o intervalo de chaveamento pode calculado para 

qualquer setor. Nos casos a seguir será realizado um exemplo para o setor 1 e outro 

general, o qual pode ser aplicado para qualquer setor. 

 
Setor 1 
 
 

∫ V̅refdt

Tz

0

= ∫ V̅1dt

T1

0

+ ∫ V̅2dt

T1+T2

T1

+ ∫ V̅0

Tz

T1+T2

dt (5.15) 

 
 

                                                                    Tz.V̅ref = (T1.V̅1 + T2.V̅2) (5.16) 
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                                      Tz.|V̅ref|. [
cos α
sin α

] = T1.
2

3
.Vdc. [

1
0
]+T2.

2

3
.Vdc. [

cos(π/3)

sin(π/3)
] (5.17) 

 

Onde 0 ≤ α ≤ 60
o
. 

 

                                                                             T1 = Tz.a.
sin (

π

3
 - α)

sin(π/3)
 (5.18) 

 
 

                                                                               T2 = Tz.a.
sin(α)

sin(π/3)
 (5.19) 

 
 

                                                                               T0 = Tz- (T1+T2) (5.20) 
 

Onde Tz = 
1

fz
 e a = 

|V̅ref|
2

3
Vdc

. 

 
 
Intervalo de chaveamento em qualquer setor 
 

T1 = 
√3.Tz.|V̅ref|

Vdc

(sin (
π

3
 - α+

n - 1

3
π)) =

√3.Tz.|V̅ref|

Vdc

(sin (
nπ

3
 - α)) (5.21) 

 
 

                                                T2 = 
√3.Tz.|V̅ref|

Vdc

(sin (α - 
n - 1

3
π)) (5.22) 

 
 

                                                                    T0 = Tz - T1 - T2 (5.23) 
 
 

Onde 1 ≤ n ≤ 6. 
 

 
 

Figura 5.22 - Cálculo dos intervalos de chaveamento no primeiro setor. 
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5.3.3.3 - Determinação do intervalo de chaveamento 
 

Seguindo o mesmo processo apresentado no item anterior, o intervalo de 

chaveamento é sumarizado na tabela 5.2.  

Tabela 5.2 - Intervalos de chaveamento para cada setor e chave. 

 

 
 
 

Seguindo os dados da tabela 5.2, a Figura 5.23 [59] é criada, mostrando de forma 

gráfica os intervalos de chaveamento para diferentes chaves e setores. Deve-se 

ressaltar que existem outros métodos para determinar o intervalo de chaveamento e 

a sequência de disparo das chaves. Cada um desses métodos de modulação 

melhoram eficiência, limitam picos de corrente nas chaves, entre outros. Foram 

realizados testes involvendo a técnica de modulação senoidal ou SPWM utilizando o 

PSIM e o mesmo inversor VSI. Apesar de entendida como uma técnica aceitável, 

apresenta índices de distorção harmônica maior do que a SVPWM [42]. Uma vez que 

esse parâmetro de qualidade é muito importante para conversores conectados à rede, 

sendo passível de regulamentações, a opção pela SVPWM é feita nesse aspecto. 
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Após o estudo resumido da técnica SVPWM, é feito projeto digital do método no 

software PSIM, juntamente com a utilização de um inversor trifásico fonte de tensão 

(VSI) operado com MOSFETS de potência. A escolha dessa chave engloba dois 

fatores primordiais: velocidade de operação e facilidade de controle. Um inversor 

utilizando IGBTs também atenderia tais critérios, com ligeira diferença na parte de 

controle de disparo, por necessitar de drivers mais complexos. A Figura 5.24 exibe a 

Figura 5.23 - Sequência de chaveamento para todos setores e chaves [59]. 
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implementação digital do SVPWM alimentando uma carga trifásica indutiva para 

testes. 

 

 
 
 
 

Na Figura 5.24 podem-se destacar algumas partes do algoritmo conforme 

apresentado nas sessões anteriores, como por exemplo a lozalização do setor atual 

de acordo com a tensões de modulação, o cálculo dos intervalos referentes a T1, T2 

e T0, além das tabelas de chaveamento, que guardam informações matriciais para o 

disparo de cada chave em todos os setores, assim como exibido na tabela 5.2. 

Nota-se que a implemetação acima não apresenta malha de controle por 

enquanto, ou seja, não existe sistema de realimentação das tensões e correntes de 

saída para atuar na modulação. 

A Figura 5.25 exibe o resultado da técnica SVPWM na tensão de saída do 

inversor trifásico, os intervalos de chaveamento e os índices da matriz de 

chaveamentos que acessam a sequência de disparo. 

Figura 5.24 - Implementação digital da técnica SVPWM associada a um inversor fonte de tensão 
trífásico baseado em MOSFETS. 
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Figura 5.25 - (a) Tensão de linha de saída do inversor; (b) Intervalos de chaveamento; (c) Índices de 
acesso à matriz de chaveamento. 
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Assim como pode ser visto, a tensão de linha fornecida para a carga possui o 

valor máximo da fonte de tensão contínua conectada no barramento CC. No caso 

dessa simulação, foi utilizado um tensão de 311 V, o que gera uma onda senoisal 

trifásica de 220 Vrms na saída. Na segunda imagem têm-se os valores das variáveis 

de tempo da modulação, oscilando de acordo com os setores representados na Figura 

5.26. Deve-se ressaltar que foi necessário aplicar um zoom em apenas um período 

da tensão, para que fosse possível avaliar detalhadamente o sistema. A terceira 

imagem representa a variação dos índices da tabela de chaveamento presente na 

simulação. Com isso, os MOSFETS são chaveados em diferentes intervalos de 

acordo com T1, T2 e T0. 

 

 
 
 

 

O resultado da modulação é a corrente senoidal trifásica exibida na Figura 5.26, 

com baixo conteúdo harmônico. A segunda imagem expôe a variação dos setores de 

1 a 6 em um ciclo de 60 Hz. 

Figura 5.26 - (a) Correntes trifásicas de saída do inversor; (b) Variação dos setores de acordo com o 
ciclo de 60 Hz da onda de modulação do SVPWM. 
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5.3.4 - Controle de corrente 

 
Até o momento, o sistema de conexão à rede já possui um sincronizador para 

referência de amplitude e fase, e um modulador para criação de correntes senoidais. 

O próximo passo é a criação de um controlador de corrente a partir de referências de 

potência ativa e reativa. Como um segundo produto, esse controlador também gera a 

referência de tensão para modulação como é visto a seguir. Entrentanto, para melhor 

entendimento das malhas de controle, o conhecimento da teoria das potências 

instantâneas é imprescindível. 

A teoria das potências instantâneas recai em uma transformação semelhante a 

vista na teoria do SRF-PLL, porém utiliza um sistema estacionário com eixos α, β e 0, 

a qual pode ser utilizada em regimes transitorio e permanente para formas de ondas 

genéricas de tensão e corrente. A transformação abc para α-β-0 é na realidade uma 

transformação algébrica de um sistema de tensões e correntes trifásicas em um 

sistema de referência estacionário com coordenadas ortogonais entre si. Conhecida 

como matriz de Clarke, a transformada direta e inversa das tensões Va, Vb e Vc para 

vα, vβ e v0 [60]. 

 

[

vα

vβ

v0

] =√
2

3
[

1 -1/2 -1/2

0 √3/2 -√3/2

1/√2 1/√2 1/√2

] [

Va

Vb

Vc

] (5.24) 

 
 

[

Va

Vb

Vc

]  =√
2

3
[

1 0 1/√2

-1/2 √3/2 1/√2

-1/2 -√3/2 1/√2

] [

vα

vβ

v0

] (5.25) 

 
 

Expressões similares também podem ser escritas para as correntes trifásicas.  

Umas das vantangens desta transformação é a separação da componente de 

sequência zero (i0 e v0). 

A potência real p, imaginária q e de sequência zero p
0
 são dadas expressas pela 

equação 5.26. 

 

[

p
0

p
q

]  = [

v0 0 0

0 vα vβ

0 vβ -vα

] [

i0
iα
iβ

] (5.26) 
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A definição da potência imaginária q acima tem sinal contrário ao que 

originalmente proposto, para que haja perfeita compatiblização entre a teoria de 

potência instantânea e a teoria convencional [61]. A potência ativa trifásica 

instantânea em temos das variáveis nas coordenadas a-b-c e α-β-0 é expressa pela 

equação 5.27. 

 
p

3φ
 = vaia + vbib + vcic = vαiα + vβiβ + v0i0 = p + p

0
 (5.27) 

 
 

A equação 5.27 mostra que a potência ativa trifásica instantânea é dada pela 

soma da potência real p e da potência de sequência zero p
0
. Vale notar que esta 

potência de sequência zero é normalmente uma potência não desejada no sistema 

elétrico. Assim sendo, se as variáveis α-β da potência imaginária q, definida em 5.28, 

forem substituídas pelas suas correspondentes nas coordenadas a-b-c, a seguinte 

expressão pode ser obtida: 

 

q = -vαiβ + vβiα = 
1

√3
[(va - vb)ic + (v

b
 - vc)ia + (v

c
 - va)ib] (5.28) 

 
 

A potência imaginária q é aquela que existe nas fases individualmente, mas no 

conjunto trifásico não contribuem para a potência ativa instantânea trifásica. Para 

conclusão do raciocínio, a transformada Tdq0 é capaz de traduzir um vetor de tensão 

ou corrente em coordenadas α-β-0 para d-q-0, asssim como exposto pela equação 

5.29 [61], onde θ é a posição ângular do eixo rotativo d-q-0 em relação ao estacionário 

α-β-0. 

 

vdq0 = [Tdq0]vαβ0 (5.29) 

  
 

[

vd

vq

v0

]  = [
cos θ sin θ 0
- sin θ cos θ 0

0 0 1

] [

vα

vβ

v0

] (5.30) 

 
 

Após apresentar a teoria por trás do cálculo das potências instantâneas, tem-se 

agora a utilização desse conhecimento no controle da corrente para o inversor 

conectado. Deve-se ressaltar que a estratégia de controle da corrente de saída do 

inversor (CA) se tornou popular porque tal técnica pemite melhores estabilidade, 
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segurança e respostas rápidas [62]. O controlador apresentado aqui é baseado em 

um modelo aproximado do conversor em vetor de chaveamento contínuo, o qual suas 

componentes são o ciclo de trabalho de cada dupla de chaves do conversor, sendo 

0 ≤ dj(t) ≤ 1 (j = a, b, c): 

 
 

d̅(t) = 
2

3
(da(t) + αdb(t) + α2dc(t)) (5.31) 

 
 

Onde α = ej2π/3. 
 

Nesse arranjo, o bloco SVPWM é responsável pela transformação da função de 

chaveamento contínua em uma função discreta, a qual pode ser utilizada para 

controlar o conversor [53]. As equações de tensão em coordanadas d-q são: 

 

{

did(t)

dt
 - ωiq(t) = 

1

L
[- Rid(t) - ed(t) + vd(t)]

diq(t)

dt
 + ωid(t) = 

1

L
[- Riq(t) - eq(t) + vq(t)]

 (5.32) 

 
 

No modelo, L é a indutância total após o inversor. A tensão CA média produzida 

pelo conversor pode ser expressa como: 

 

{
vd(t) = dd(t)vdc(t)

vq(t) = dq(t)vdc(t)
 (5.33) 

 
 

A equação 5.34 pode ser linearizada considerando um barramento CC 

constante, então o sistema de equações pode ser escrito como 

 

d

dt
[
id(t)

iq(t)
] = [

-
R

L
ω

-ω -
R

L

] [
id(t)

iq(t)
] + [

Vdc

L
0

0
Vdc

L

] [
dd(t)

dq(t)
] + [

-
1

L
0

0 -
1

L

] [
ed(t)

eq(t)
] (5.34) 

 
 

A equação 5.34 é escrita na forma i = Ai + Bd + Ce, onde a matriz B não depende 

do estado do sitema, tornando toda expressão linear. O modelo aproximado do 

conversor é bastante útil para projetar controladores para processo menos dinâmicos, 

com uma faixa de frequências de alguns kHz. 
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5.3.4.1 - Malha de corrente baseado em controlador PI 
 

O controle PI clássico com a retroalimentação de tensão CA (vg) [62] como visto 

na Figura 5.27 [53] é comumente usado em inversores controlados por corrente, 

porém essa solução possui dois problemas bem conhecidos: a incapacidade do 

controlador PI em rastrear uma referência senoidal sem erro de regime permanente e 

uma pobre rejeição a disturbios. Esse problema é devido a má performance da ação 

integral (definida na equação 5.35) quando o distúrbio é um sinal periódico. 

 

GPI(s) = kP + 
kI

s
 (5.35) 

 

 
Gd(s) é o atrase de 1.5Ts devido ao processamento computacional (Ts) e devido 

ao atraso da modulação SVPWM (0.5Ts), indicando por meio do período de 

amostragem Ts. 

 

Gd(s) = 
1

1 + 1.5Ts

 (5.36) 

 
 

 
 
 

 

Finalmente, Gf(s) é a função de transferência do filtro em série com o inversor. 
 
 

Gf(s) = 
i(s)

v(s)
 = 

1

R + Ls
 (5.37) 

 
Para obtenção de uma resposta dinâmica aceitável e melhorar a rejeição de 

distúrbios vindos da rede, uma restroalimentação da tensão CA da rede (feed-

forward). Deve-se ressaltar que para sistemas com frequências operativas na região 

Figura 5.27 - Malha de controle do inversor considerando atrasos do sistema de medição e 
modulação [53]. 
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de centenas de kHz, essa técnica pode causar problemas de estabilidade devido ao 

atraso introduzido pelo filtro adotado para medir a tensão da rede. 

Para lidar com as limitaçãoes com controlador PI em rastrear referências 

senoidais, é realizada uma implementação em coordenadas rotativas d-q como 

apresentado na Figura 5.28 [53]. 

 
 
 

 
 

No caso, as coordenadas d-q são orientadas de forma que o eixo d está alinhado 

com a tensão da rede, ou seja, um controle orientado por tensão (VOC). O núcleo do 

controlador d-q é dado por: 

 

GPI(s)
dq

= [
kP + 

kI

s
0

0 kP + 
kI

s

] (5.38) 

Figura 5.28 - Diagrama de blocos do controle de corrente baseado em controladores PI e teoria das 
potências instantâneas [53]. 
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Baseando-se na estratégia de controle apresentada na Figura 5.28, foi 

implementado via software o controle de corrente do inversor trifásico VSI conforme 

Figura 5.29.  

 
 
 
 

Os dois esquemas apresentam duas grandes diferenças: o sistema de controle 

implementado no PSIM apresenta a transformação de coordenadas a-b-c para d-q 

diretamente, não passando por um estágio intermediário abc-αβ0, como mostra a 

Figura 5.28. A outra diferença é quantidade de controladores PI utilizados na malha, 

sendo que a proposta original usa cinco, enquanto o implementado apenas dois. Isso 

Figura 5.29 - Implementação digital do controle de corrente baseado em PI no PSIM com produção 
das tensões de modulação para o SVPWM. 
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ocorre porque, a partir das referências de potência ativa e reativa, são feitos cálculos 

diretos para obtenção das correntes de referência id e iq, ou seja, a ação PI já é 

aplicada diretamente nas correntes em coordenadas d-q. Outro ponto a ser citado é 

que o controlador do barramento CC não é necessário nesse arranjo, uma vez que o 

conversor CC-CC já possui sua malha PI para o controle do link de corrente contínua. 

Nota-se que após a aplicação da ação PI,  são criadas as ondas de tensão para 

a modulação SVPWM com os sinais Vmod_a,Vmod_b e Vmod_c. Por questão de 

simplicidade, a parte correspondente a implementação digital da modulação não é 

mostrada na Figura. 

Um importante resultado é a análise das correntes de saída do inversor, as quais 

foram processadas por um algoritmo da Transformada Rápida de Fourier (FFT), 

gerando a Figura 5.30. A THD foi de 2,7% considerando uma frequência de 

chaveamento de 5 kHz. 

 

 

 

 

A THD obtida está dentro do limite de 5 % para a distorção harmônica em normas 

que regulam a conexão de sistemas com inversor à rede. Ressalta-se que a distorção 

total envolve todas as frequências menos a fundamental. Valores específicos para 

cada grupo de harmônicas devem ser testados separadamente. 

Figura 5.30 - FFT das correntes de saída do inversor VSI SVPWM. 
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A Figura 5.31 exibe as potências ativa e reativa de referência para a malha de 

controle em linha tracejada. A resposta do sistema é apresentada em linha contínua. 

Verifica-se que foram introduzidas pertubações na referência de potência ativa, e além 

da utilização de potências reativas positivas e negativas. Em todos os casos, o 

controlador PI seguiu a referência, porém apresentando sobresinais e oscilações em 

torno das referências. 

 

 
 
 
 

Com base nas referências de potência utilizadas, a Figura 5.32 exibe as formas 

de onda da corrente trifásica de saída do inversor e a tensão de modulação que 

alimenta o SVPWM. Para uma melhor visualização da onda de corrente de saída, foi 

aplicado um zoom na mesma. 

Figura 5.31 - Resposta do sistema de controle às referências de potência ativa e reativa refletindo no 
controle de corrente do sistema. 
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Nota-se que a corrente de saída tem relação direta com a referência de potência 

ativa da malha de controle, e que a referência de potência reativa fornece pouca 

influência como esperado. 

Deve-se ressaltar que no momento em que a potência reativa é nula, a tensão e 

corrente de saída do inversor estão em fase, entretanto, a partir do momento em que 

a potência reativa se torna positiva, a corrente será injetada na rede uma corrente 

atrasada em relação a tensão. O contrário ocorre no momento em que a potência 

reativa de referência se torna negativa. Nessa situação, a corrente estará adiantada 

na tensão. 

 

5.3.5 - Sistema fotovoltaico conectado à rede 

 
A partir da conexão de todos os conversores e sistemas de controle 

desenvolvidos, foi possível a construção de um sistema fotovoltaico funcional, 

conforme Figura 5.33. Para teste do arranjo completo, foram utilizados 100 módulos 

fotovoltaicos em paralelo, totalizando uma potência de 26 kWp. Foi utilizado como 

referência o modelo KB260-6BCA do fabricante Kyocera. As especificações 

detalhadas são expostas na Figura 5.34 [63]. 

O conjunto de paineis foram implementados no PSIM usando um arranjo 

equivalente, e as condições nominais de irradiação solar e temperatura foram 

Figura 5.32 - (a) Formas de onda para corrente de saída; (b) Formas de onda da tensão de 
modulação no esquema SVPWM (c) Zoom na corrente de saída. 
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estalecidas para o teste (800 W/m² e 20 ºC). Nesse caso, a potência de saída de cada 

painel seria em torno de 187 W conforme o fabricante. Os outros parâmetros de 

coeficientes de temperatura, tensão de circuito aberto e corrente de circuito também 

foram utilizados nas simulações. 

Durante as simulações, cada painel apresentou uma corrente de saída de 6,75 

A e usam tensão de 27,47 V, ou seja, uma potência de saída igual a 185,42 W, bem 

próximo do especificado pelo fabricante. Assim a potência total do arranjo é de  

aproximadamente 18,54 kW. A Figura 5.35 exibe as curvas de potência máxima, o 

resultado do rastreamento do MPP, a corrente e a tensão de saída. 

O conversor CC-CC foi conFigurado para operar de acordo com a tensão de 

referência do MPPT acrescida de um ganho de tensão. A tensão de saída resultante 

foi de 320 V para a alimentação do inversor posteriormente, ou seja, uma razão de 

conversão de aproximadamente 11,6 vezes. 

 

Figura 5.34 - Especificação técnica do painel Kyocera KB260-6BCA utilizado nas simulações [63]. 
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Figura 5.34 - Especificação técnica do painel Kyocera KB260-6BCA utilizado nas simulações [63]. 

 

Figura 5.33 - Implementação digital completa do sistema no PSIM. 
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A Figura 5.36 apresenta a tensão e corrente de saída do conversor CC-CC para 

alimentação do estágio inversor. Nota-se que, como o ganho de tensão utilizado foi 

baixo, a frequência de chaveamento também foi reduzida, gerando assim um ripple 

de tensão mais evidente. Para redução desse ripple, foi adicionado um capacitor na 

entrada no inversor de frequência. A potência média de saída do conversor CC-CC foi 

de 18,24 kW, atingindo um redimento de 98,4 %. O aumento do rendimento em 

relação aos testes realizados no Capítulo 4 são referentes a uma menor frequência 

de chaveamento imposta pelo ganho reduzido. Nos testes anteriores foi utilizado um 

ganho de aproximadamente 21 vezes, explicando então o ligeiro aumento da 

eficiência do conversor CC-CC. 

 

 
 
 
 

A Figura 5.37 apresenta a tensão e corrente de saída do inversor conectado a 

um sistema trifásico de 220 V, além de um zoom na onda de corrente. 

 

Figura 5.35 - (a) Corrente e tensão de saída dos paineis; (b) Pontos de máxima potência e 
rastreamento por meio do método da condutância incremental. 
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A potência de saída do inversor tem valor aproximado de 18,09 kW, o que 

representa um rendimento global do sistema de aproximadamente 97,5 %. Deve-se 

ressaltar que a operação do inversor é realizada considerando fator de potência 

unitário, para um melhor aproveitamento da energia gerada nos paineis. Nesse caso, 

a potência média de saída do conversor CC-CC foi conectada a referência de potência 

ativa da malha de corrente do inversor. A referência de potência reativa do inversor 

teve seus terminais aterrados para garantir fator de potência unitário. 

Um fato importante de ser notado é que a injeção de potência na rede não se dá 

por meio de variação de ângulos de tensão entre o inversor e a rede, mas sim pelo 

nível de tensão entre o inversor e sua conexão. Ou seja, a tensão do inversor está em 

fase com a tensão da rede, até porque seu sistema de controle foi sincronizado com 

a rede por meio da técnica SRF-PLL. O que permite o fluxo de potência do inversor 

para a rede é a diferença de potencial entre ambos os sistemas. Essa é a razão pela 

qual o conversor CC-CC foi implementado com uma tensão um pouco acima da 

tensão de pico da rede, para que fosse possível esse intercâmbio de energia. Assim, 

quando verifica-se o valor rms da tansão de saída do inversor, ele estará um pouco 

acima de 220 V ou 1 p.u. Quantificando-o, o limite da tensão do inversor será de 1,1 

p.u. da tensão da rede, valor estabecido pela norma de acesso à rede de distribuição 

vigente. 

 

Figura 5.36 - Tensão e corrente de saída do conversor CC-CC para alimentação do estágio inversor. 
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O controle não é feito por ângulo porque tanto a microgeração quanto a rede 

devem estar em fase para que seja possível utilizar os algoritmos de anti-ilhamento 

disponíveis atualmente. A lógica de tomada de decisão dos sistemas anti-ilhamento 

leva em conta a diferença de ângulo entre a saída do inversor e a rede, e age se existe 

discrepância superior a um patamar pré-estabelecido. 

Nenhuma técnica de proteção contra ilhamento foi desenvolvida neste trabalho. 

Apesar de ser uma função obrigatória de inversores comerciais, não foi considerado 

escopo do trabalho, uma vez que o sistema fotovoltaico independe de sua existência 

para seu funcionamento. 

Uma observação importante é que os testes com alimentação de cargas CC se 

encontram em fases preliminares, portanto não são abordados neste trabalho. 

 
 
 

Figura 5.37 – (a) Tensão de saída do conversor CC-CA; (b) Corrente de saída do inversor trifásico; 
(c) Zoom na corrente de saída do inversor. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO 

 

6.1 - Conclusões 
 

Neste trabalho foram apresentadas as bases teóricas para a implementação 

computacional e prática de um conversor CC-CC bidirecional aplicado a sistemas de 

geração fotovoltaica conectados à rede de distribuição de energia elétrica. 

O Capítulo 2 deste trabalho teve foco principalmente na filosofia de operação e 

comportamento de células solares, baseando-se principalmente na análise de 

arranjos fotovoltaicos que definem a factibilidade de operação em paralelo com a rede 

de distribuição. Por meio do estudo das características dos componentes dos 

sistemas fotovoltaicos existentes, foi possível definir critérios e funcionalidades para 

uma nova arquitetura de geração de energia solar, apresentada no Capítulo 2. Para 

estudos posteriores, atenção deverá ser dada aos requisitos normativos para conexão 

com a rede de distribuição, principalmente as especificações de inversores de 

frequência contendo proteção de anti-ilhamento e contra perda de sincronismo. 

No decorrer do texto, o conversor CC-CC bidirecional é tido como parte notável 

do sistema de geração fotovoltaica idealizado no Capítulo 1, devido à sua funcão de 

bidirecionalidade, além da possibilidade de criação de um barramento CC para 

conexão de cargas como LEDs e carregadores de baterias para eletrônicos. Nesse 

sentido, o Capítulo 3 apresentou uma revisão bibliográfica dos conversores passíveis 

de uso para a aplicação. Foram avaliados vários conversores da literatura técnica 

especializada, em que se chegou à escolha do conversor CC-CC ressonante como 

sendo a opção mais adequada. Fatores como alto ganho, bidirecionalidade e 

simplicidade estrutural foram decisivos na seleção, visando assim a utilização do 

conversor com módulos conectados apenas em paralelo. 

O Capítulo 4 foi baseado exclusivamente na análise e implementação do 

conversor CC-CC selecionado. Foi apresentada sua estrutura de circuito e um 

detalhamento da malha de controle projetada para as operações buck e boost, 

utilizando técnicas de sincronização via PLL e controle proporcional-integral de 

corrente / tensão de saída. Em linhas gerais o conversor CC-CC selecionado atendeu 

aos requisitos iniciais para a aplicação em sistemas fotovoltaicos conectados à rede. 
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Tamém apresentou uma resposta dinâmica adequada, com estabilidade em sua 

operação como elevador de tensão e abaixador de tensão.  

O protótipo do conversor CC-CC foi construído baseado nas simulações do 

software PSIM e Proteus 8, o qual já passou por alguns testes de laboratório. Alguns 

problemas de projeto e montagem foram detectados, mas ainda são necessários mais 

testes para avaliação da performance do conversor. Existe a possibilidade de troca 

das chaves por tiristores devido a dificuldade de polarização de todos os BJTs em um 

mesmo ponto de operação. Caso essa polarização não seja igual, o capacitor central 

da ponte H terá uma componente CC ligada à sua tensão terminal, e por 

consequência, não entrando na região de ressonância. 

Em um estudo paralelo, o Capítulo 5 exibiu as estruturas que compõem o 

sistema fotovoltaico conectado à rede. Assim, foram implementados o algoritmo de 

rastreamento de MPPT, o sistema de sincronismo da microgeração baseado na 

técnica SRF-PLL, o inversor trifásico fonte de tensão, a modulação SVPWM para 

minimização de distorção harmônica e perdas, além da malha de corrente baseado 

em controladores PI. Cada estrutura foi testada separadamente para então compor o 

sistema completo, incluindo o conversor CC-CC. O sistema completo foi 

extensivamente testado, atinigindo uma eficiência global de 97,5 % no caso 

apresentado. 

De maneira geral, pode-se dizer que as principais contribuições deste trabalho 

foram: 

 A utilização do conversor CC-CC bidirecional ressonante em sistemas 

fotovoltaicos para conexão à rede; 

 Otimização do arranjo dos paineis solares pela possibilidade de conectá-los 

apenas em paralelo. Esse avanço foi possível por meio da utilização do 

conversor CC-CC de alto ganho; 

 Idealização de um sistema fotovoltaico hídrido com a possível existência de 

um barramento CC para alimentação de cargas como LEDs, baterias, etc. 

 Utilização de sistema de controle de corrente simplificado para o inversor VSI, 

com a utilização de metade dos controladores PI. O sistema de controle 

implementado involveu também a comunicação com as diferentes partes do 

sistema, como por exemplo o envio de referência de tensão do algoritmo 

MPPT para o conversor CC-CC, e do conversor CC-CC para a malha de 

corrente do inversor. 
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6.2 - Propostas de continuidade 
 

Como propostas de continuidade e aprimoramento deste trabalho, propõem-se 

a realização das seguintes questões: 

 Implementação da proteção anti-ilhamento do inversor utilizado nas 

simulações. Esse sistema é obrigatório para conversores comerciais, além de 

ser uma importante ferramenta de segurança para operação e expansão das 

microgerações; 

 Simulação do sistema de conversão completo com o barramento CC tanto no 

lado de baixa quanto no lado de alta do conversor CC-CC. Com isso a função 

de bidirecionalidade poderá ser testada com a criação do sistema de controle 

específico para gerenciar o fluxo de potência em ambos os sentidos; 

 Continuação dos testes do conversor CC-CC para avaliação de performance. 

O grande objetivo aqui é o teste do conversor sendo alimentado com um painel 

solar. Para tanto, é necessária a implementação em DSP do rastreamento do 

MPP e controle de tensão do conversor. A conexão do conversor CC-CC a um 

inversor seria a próxima etapa deste tópico. 

 

6.3 - Lições aprendidas 
 

Por meio da realização deste trabalho, pode-se listar os seguintes aprendizados 

para futuras atividades: 

 Antes da implementação de circuitos em PCB, são necessários diversos testes 

do circuito montado no protoboard. Além de aumentar o conhecimento do 

sistema, isso evita erros de concepção e montagem de protótipo; 

 Em eletrônica de potência, dar preferência para chaves mais simples quando 

existe a possibilidade de seu uso. As vezes pequenos ganhos em eficiência 

podem causar muitos transtornos e atrasar o planejamento do trabalho; 

 Em se tratando de montagens em laboratório, preferir soluções mais simples 

para testes iniciais, mesmo que os resultados preliminares não sejam os 

esperados; 

 Construir indutores e/ou transformadores manualmente é um trabalho árduo, 

e que muitas vezes é um desperdício de tempo, se os parâmetros do núcleo 

magnético não estiverem disponíveis.
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