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1. Introdução 
 

Um sistema hibrido, combinando geração eólica de pequeno porte e 
fotovoltaica, para uso residencial, é mostrado na Fig. 1, o qual é 
composto pelos seguintes equipamentos: 
 
a) Painel fotovoltaico; 
b) Aerogerador; 
c) Controladores de carga; 
d) Inversor; 
e) Medidor de energia; 
f) Rede elétrica comercial. 

 
Dos componentes do sistema, o de maior custo, maior complexidade e 

menor confiabilidade é o inversor.  
Na Fig. 2 é mostrado um diagrama esquemático de um inversor para 

conexão com rede elétrica, de uma fonte de energia alternativa ou renovável. 
Verifica-se a existência de um capacitor conectado no barramento de tensão 
contínua, entre o estágio CC-CC e o CC-CA. A função desse capacitor é 
absorver a componente alternada (120Hz) da potência processa pelo sistema. 

Para que a ondulação da tensão no barramento de tensão contínua seja 
adequada, o valor da capacitância é grande, o que exige o emprego de 
capacitores eletrolícos. Esses capacitores, além de serem volumosos e de 
custo elevado, tem vida útil muito limitada (2 anos). Há necessidade porém que 
a vida útil do inversor seja similar àquela dos módulos fotovoltaicos (entre 10 a 
20 anos). Por isso, é necessário substituí-los por soluções que atendam a essa 
exigência. 

 
 

 



 

 
 
 
Figura 1 – Representação de sistema hibrido residencial  conectado com a rede elétrica. 
 
 

 
Figura 2- Representação esquemática do inversor para conexão com rede e seus controles. 

 
A solução mais promissora utiliza filtros ativo conectados no barramento 

de tensão contínua, para absorver a componente alternada (120Hz) da 
potência, que permite o emprego de capacitores de filme, cuja vida útil é uma 
ordem de grandeza superior aos capacitores eletrolíticos. 

Na Fig. 3 é apresentado um filtro ativo, cujo estágio de potência é 
representado por Sa, Sb, La e Ca. 

 
 



 
 
Fig. 3- Inversor com  filtro ativo da componente alternada da potência. 
 

 
2. Objetivos  
 

O principal o objetivo do trabalho é conceber, modelar, dimensionar, 
simular, construir e testar um filtro ativo para absorver a componente alternada 
da potência, cuja frequência é 120Hz, nos inversores monofásicos empregados 
nos sistemas fotovoltaicos,  com os seguintes resultados esperados: 

 
a) Eliminar os capacitores eletrolíticos e substituí-los por capacitores de 

filme; 
b) Aumentar a confiabilidade e a vida útil dos equipamentos, 

comprometidos em projetos que empregam capacitores eletrolíticos; 
c) Aumentar a densidade de potência dos equipamentos, portanto 

reduzindo seu volume, peso e custo final. 
d) Formar recursos humanos habilitados a desenvolver tecnologias de 

inversores para o processamento da energia gerada por módulos 
fotovoltaicos; 

e) Transferir o conhecimento produzido para a sociedade. 
 
3. Metodologia 

 
1) Estudo e análise de documentos científicos, livros, manuais e dados de 

fabricantes de equipamentos; 
2) Modelagem matemática; 
3) Simulação numérica; 
4) Construção de protótipos e realização de estudos experimentais; 
5) Documentação, publicações e apresentações orais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Cronograma de atividades  
 
Inicio do trabalho: agosto/2016 
Fim do trabalho: dezembro/2017 
 

ano 2016 2017 
 

Bimestres 3 4 1 2 3 4 
Etapas       

1 x      
2 x      
3  x     
4  x     
5   x    
6   x    
7    x   
8     x  
9     x  

10     x x 
11      x 

 
 
Etapas do Trabalho de Dissertação: 
 

1. Levantamento bibliográfico  das soluções já existentes, para a filtragem 
da componente de 120Hz da potência processa pelo inversor; 

2. Análise comparativa das diversas topologias e estratégias de controle; 
3. Definição da topologia do estágio de potência a ser empregado; 
4. Definição da estratégia de controle a ser empregada; 
5. Modelagem orientada para o dimensionamento dos componentes do 

estágio de potência; 
6. Modelagem orientada para o controle do conversor proposto; 
7. Dimensionamento dos componentes dos estágio de potência e de sinal e 

sua validação por simulação; 
8. Planejamento e construção de protótipo para testes de laboratório; 
9. Realização de testes de laboratório para validação da metodologia de 

projeto empregada e para análise de desempenho; 
10. Divulgação dos resultados em congressos, seminários e periódicos; 
11. Elaboração da dissertação e defesa. 
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