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Resumo 

 

Atualmente, as principais fontes de energia elétrica no mundo provém da queima de 

combustíveis fósseis. Por serem finitas, e a sua queima provocar grandes níveis de poluição, é 

necessário diversificar a matriz energética. A geração de energia solar através da utilização de 

painéis fotovoltaicos (PVs) é uma solução. Entretanto, para que a energia elétrica gerada por 

estes painéis possa ser injetada na rede elétrica comercial, é necessária a existência de uma 

etapa de processamento de energia elétrica intermediária, a qual é realizada por meio de um 

conversor eletrônico de potência do tipo CC/CA. Para tal fim, a proposta que ora se apresenta 

consiste no estudo e no desenvolvimento de um inversor trifásico de corrente, para que o 

mesmo converta a corrente contínua (CC) proveniente do painel, em corrente alternada (CA), 

podendo esta então ser absorvida pela rede elétrica da concessionária. 

Para a implementação do protótipo deste inversor, foram utilizados transistores do tipo 

MOSFET de potência, sendo estes comandados segundo uma modulação do tipo OCC (One 

Cycle Control). O inversor de corrente tem como fonte de energia elétrica os painéis solares, 

os quais tem características de fonte de tensão CC, para a obtenção do comportamento de 

fonte de corrente necessária para o inversor em estudo um indutor foi adicionado em série 

com os painéis solares fotovoltaicos, conferindo ao conjunto uma característica de conversor 

elevador (Boost inverter) viabilizando assim a injeção da energia proveniente dos PVs, na 

rede elétrica. 

As normas internacionais exigem que a corrente injetada na rede elétrica apresente 

uma elevada qualidade, neste sentido o emprego da modulação OCC busca contribuir para 

limitar a amplitude das harmônicas de corrente dentro dos limites permitidos pela norma, 

torná-lo mais robusto e simplificar a implementação do circuito de controle do inversor. 
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A estrutura de potência do inversor de corrente não é capaz de operar autonomamente, 

necessita portanto de vários sistemas auxiliares, tais como: circuito de comando isolado para o 

acionamento dos transistores do inversor e fonte de alimentação auxiliar empregando uma 

fonte chaveada do tipo Flyback. Portanto, além da placa de potência do inversor foram 

desenvolvidos protótipos dos sistemas auxiliares. No presente momento os esforços estão 

direcionados para a implementação do controle OCC. 

Assim, o trabalho realizado até o momento aponta para a viabilidade da 

implementação do inversor proposto. 

 


