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RESUMO

Na tentativa de encontrar novas formas para a geração de eletricidade que não causem impactos ambientais elevados e utilizar essas no contexto 
da eficiência energética, foram desenvolvidas tecnologias para o aproveitamento de fontes de energia renováveis, como a energia solar 
fotovoltaica. Uma das aplicações dessa fonte é sua conexão junto a rede de distribuição no chamado sistema on-grid. Por meio desse tipo de 
sistema é possível reduzir o valor da conta de energia se utilizando da norma 482/2012 da ANEEL, que regulamenta as possibilidades de 
suprimento total ou parcial de uma carga, sem abrir mão da concessionaria. Por ser uma geração intermitente, um sistema fotovoltaico apresenta 
características oscilatórias que estão relacionadas a diversos fatores. Utilizando artifícios provindos da eletrônica de potência como os 
conversores CC-CC, é possível propor o arranjo diferenciado do modelo convencional para mitigar esses efeitos. Diante disso, tem-se como 
objetivo propor um sistema fundamentado na norma 482/2012 da ANEEL, implementando um circuito conversor de topologia CC-CC SEPIC para 
melhorar a energia provinda na saída das placas, avaliar o comportamento do sistema após a conexão com a rede, considerando o
comportamento do circuito de topologia CC-CC e a eficiência do projeto de maneira a conseguir validar os resultados. Para que tais objetivos 
fossem alcançados, foi montado um cronograma no qual etapas foram divididas e estão sendo executadas. O projeto inicia-se na etapa de revisão 
bibliográfica com a finalidade de determinar as relações da geração de energia elétrica a partir de painéis solares fotovoltaicos conectados à rede 
e formas/meios de melhorar a eficiência desse modelo. Adjacente à essa revisão, também foram feitos estudos qualitativos e quantitativos dos 
conversores que serão empregados na determinação da topologia do circuito de potência a ser agregado. Posterior à essas etapas iniciou-se a 
fase de validação dos estudos por meio de simulação digital, utilizados softwares como Protheus, orCAD e o PVSol, para obter os primeiros 
resultados antes de produzir o protótipo em laboratório. Por fim, se for possível, a aplicação em uma carga real será proposta com o intuito de 
comprovar os dados e realizar análises de eficácia. Para o sistema proposto, o arranjo terá uma sequência que passa pelo estágio de geração ou 
de entrada, fornecida pela geração do painel solar. Em seguida, passará para os dois estágios de conversão, onde o primeiro estágio é o conversor 
CC-CC e o segundo é o inversor. De acordo com as simulações, a topologia utilizada para o primeiro estágio de conversão que é baseado no 
conversor CC-CC SEPIC, apresenta bons resultados na elevação da tensão de saída e estabilização dessa saída mesmo para condições em que a 
entrada do circuito tenha uma queda. Isto comprova que, quando for acoplado à saída dos painéis ou estágio de entrada, a tensão de saída, ou 
tensão após os estágios de conversão, será “constante” mesmo em condições nas quais a geração solar for reduzida (dias nublados e horários em 
que a insolação é menor). Ainda que com os resultados parciais apresentando características promissoras, a geração fotovoltaica conectada à 
rede com o sistema proposto precisa ser validada. Isso ocorrerá com a implementação do protótipo, que está em andamento, faltando apenas 
alguns ajustes. Até o momento conclui-se que esse tipo de geração possui suas limitações, porém a pesquisa tem sido de grande valia e só tem 
agregado conhecimento de modo geral.
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