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A utilização de sistemas fotovoltaicos atualmente se expande de tal maneira que, com o 
seu mercado aquecendo e com grandes chances de expansão, é visto como área importante de 
investimento e pesquisa em todo o globo. Apesar desta atenção toda a essa tecnologia de 
produção elétrica, ainda existem muitos desafios que atrapalham um maior crescimento de sua 
implementação no mercado produtor de energia elétrica. O maior destes desafios é diminuir o 
tempo de payback do investimento feito na instalação dos sistemas fotovoltaicos, pois ainda hoje 
o valor investido inicial é muito superior ao valor economizado na produção de energia neste tipo 
de sistema. Uma das diversas formas de resolver esse problema é aumentando à capacidade de 
produção elétrica que um sistema fotovoltaico produz, logo, a busca para uma melhor eficiência 
destes é de muito interesse. Para isso, a inserção de um conversor c.c.-c.c. dentro destes sistemas 
fotovoltaicos traz uma grande vantagem, pois estes dispositivos, além de trazerem vantagens 
quanto a qualidade da eletricidade gerada, também podem contribuir em conjunto com um 
módulo de controle a realizar o MPPT (Maximum Power Point Tracking – Rastreamento do 
Ponto Máximo de Potência). O MPPT pode ser descrito como o ponto no qual o painel 
fotovoltaico produz o seu máximo de potência, o que é essencialmente o ponto no qual a 
eficiência é a maior possível para a carga instalada. Entretanto, mesmo os sistemas fotovoltaicos 
atuais, que contenham esse tipo de tecnologia, possuem um problema que afeta, por vezes, o seu 
rendimento. Esse problema nada mais é que o sombreamento das placas voltaicas, algo que acaba 
afetando ainda mais o sistema todo de geração, pelo fato de estarem geralmente conectadas em 
série, assim um painel apenas estando sombreado afeta o conjunto todo. Todavia essa conexão 
não é em vão, pois, nas saídas dos painéis a tensão é muito baixa para alimentar a inversora c.c.-
c.a.  

Portanto a pesquisa tem por objetivo replicar e testar um conversor c.c.-c.c isolado de alto 
ganho para ser possível criar uma conexão em paralelo entre os painéis, contornando assim esse 
problema do sombreamento afetar diretamente o rendimento de geração do sistema todo, e estes 
alimentarem o inversor devidamente. O tipo de conversor utilizado fora um Boost Half-Bridge e a 
escolha por este tipo de conversor se deve principalmente por seu ótimo rendimento e, também, 
por ser de montagem menos complexa comparado a outros conversores. Outro fator importante 
também foi o de este conversor apresentar maior segurança para o usuário por ser isolado, que é 
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definido em norma como obrigatório acima de 75 kW nos sistemas de geração, fato importante 
pois com a conexão paralela de diversos módulos a esse sistema, este valor pode ser ultrapassado.  

 Os métodos utilizados para teste deste conversor sucederam de maneira que em uma 
primeira parte três tipos de ensaios foram feitos com a aplicação de uma fonte de tensão 
alimentando a entrada do conversor, sendo que em duas delas esta fonte emulou o funcionamento 
de um painel fotovoltaico, e uma segunda parte com a real utilização de módulos fotovoltaicos. 
Nesta segunda parte foram realizados também três tipos de ensaios, sendo o primeiro deles com 
uma carga nominal, o segundo com um barramento c.c. controlado na saída do conversor, e o 
terceiro uma ligação em paralelo de dois conjuntos de painel fotovoltaico com um conversor em 
um barramento de tensão controlada. Os dados de saída do conversor foram medidos via 
osciloscópio e analisador de potência, já os dados para fim de controle do MPPT foram 
observados via software. Assim todos os valores obtidos da saída do conversor em cada um dos 
testes acabaram por serem comparados com a teoria e entre si. Para calcular o rendimento do 
conversor foram feitas várias medições com potências diferentes de entrada, porém com uma 
tensão fixa, durante o teste com módulo fotovoltaico e barramento c.c. controlado na saída. Este 
cálculo fora feito seguindo normas internacionais para validação do mesmo.  

Durante o projeto algumas dificuldades foram encontradas, como no momento de 
construir o conversor, onde houve muito cuidado com a sensibilidade dos componentes 
eletrônicos para sua correta soldagem na placa, e também na aplicação dos testes, já que se 
dependia de variáveis climáticas para realização de alguns destes, por exemplo, o ultimo ensaio 
utilizando placas fotovoltaicas em paralelo não fora possível ser completado, pois no período em 
que estes deveriam ocorrer houveram muitos dias nublados e de chuva. Porém mesmo não 
decorrendo todos os testes planejados inicialmente chegou-se a obter resultados conclusivos, 
onde o conversor operou de forma esperada e apresentou uma eficiência dentro da expectativa, 
quando comparado com a teoria, porém ainda é visto espaço para melhoria para o caso de 
aplicações de alto rendimento. Por fim o controle e o MPPT também atuaram corretamente o que 
valida a aplicação desse conversor nos sistemas de produção de energia elétrica fotovoltaica. 
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