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Resumo 
 

A utilização de fontes de energia renováveis vem crescendo muito nos últimos anos, 

devido à crescente preocupação com o meio-ambiente e com o aquecimento global. Além 

disso, é importante o aumento da diversidade da matriz energética, assim como a co-geração 

de energia, para aumentar a segurança do abastecimento energético. 

Em muitos países, tais como Portugal e Alemanha, existem programas de fomento 

governamental para incentivar o uso de painéis fotovoltaícos (PVs), que resultam em redução 

de emissão de carbono na atmosfera e um aumento na diversidade da matriz energética destes 

países. Estes programas funcionam de forma que o governo do respectivo país compra a 

energia gerada por fontes renováveis nas residências dos consumidores, o que é chamado de 

co-geração. No Brasil, existe o PRODEM que incentiva a instalação de painéis fotovoltaicos 

em áreas isoladas. 

Para que se possa injetar a energia gerada pelos painéis solares fotovoltaicos na rede 

elétrica comercial é necessário que haja um sistema capaz de compatibilizar e controlar o 

fluxo de potência entre os PVs e a rede elétrica. O conversor escolhido para este fim foi o 

conversor Zeta, o qual além de controlar o fluxo de potência, será responsável pela síntese de 

uma forma de onda senoidal retificada, a qual se tornará alternada pela ação de um circuito 

inversor.  

A presente pesquisa tem como objetivo o estudo e o desenvolvimento de um algoritmo 

de controle digital para o conversor Zeta, visando à extração da máxima potência disponível 

nos terminais dos painéis solares fotovoltaicos.  

A partir da revisão bibliográfica, foi selecionada a técnica de controle conhecida como 

perturbação e observação (P&O) para o rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT). 

437



Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 22 a 25 de agosto de 2011 

Esta técnica consiste em calcular a potência média fornecida pelos painéis fotovoltaicos, 

comparar seus valores com aqueles calculados para o ciclo anterior e, de acordo com esta 

verificação, aumentar ou diminuir o ciclo de trabalho, até a determinação do MPPT.  

O controle do conversor Zeta foi desenvolvido no aplicativo Simulink, do software 

Matlab, e simulado em conjunto com o software de simulação de circuitos de potência PSIM. 

Durante estas simulações foi possível ajustar e aperfeiçoar o algoritmo P&O de forma a fazê-

lo executar adequadamente sua função.  
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