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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 elevar a diversidade da matriz energética, assim como a geração 

distribuída de energia, em função da segurança do abastecimento energético. 

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

governamental para incentivar o uso de painéis fotovoltaícos (PV’s). Estes programas 

funcionam de forma que o governo do respectivo país compra a energia gerada por fontes 

renováveis nas residências dos consumidores. No Brasil, o PRODEM incentiva a instalação 

de painéis fotovoltaicos em áreas isoladas e o PROINFA incentiva a compra de energia 

produzida por fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas no Sistema Elétrico 

Interligado Nacional (SIN). 

Visando 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 a implementação de um algoritmo 

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

nos terminais dos PV’s. Realizou-se o controle do sistema de potência utilizando-se uma 

placa de processamento digital de sinais (DSP) dSPACE 1104, que lê a tensão e corrente dos 

PV’s e envia um sinal de modulação de largura de pulso (PWM) ao conversor.  
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A partir da revisão bibliográfica, foi selecionada a técnica de controle conhecida como 

Condutância Incremental (IC) para o rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT). 

Esta técnica consiste em analisar a derivada da potência em relação à tensão. A derivada da 

curva de potência em função da tensão no ponto de máxima potência é nula. Através da 

observação do sinal e do valor absoluto da derivada, o algoritmo determina se deve elevar ou 

reduzir a razão cíclica, ou seja, a variável de controle, do conversor até a determinação do 

MPPT.  

O controle do conversor Zeta foi desenvolvido, e ajustado, no aplicativo Simulink®, 

do software Matlab®, e simulado em conjunto com o software de simulação de circuitos de 

potência PSIM®.  


