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Resumo 

 

O estilo de vida contemporâneo está fortemente inserido em uma realidade tecnológica 

que cada vez mais requer energia elétrica. Para suprir esta demanda, se têm buscado fontes 

alternativas de energia. 

Com a constante queda dos preços da produção dos painéis fotovoltaicos, estes vêm se 

tornando cada vez mais utilizados para a geração de energia elétrica tanto em sistemas 

isolados como em sistemas conectados a rede elétrica comercial. 

Além da queda de preço, outro atrativo para sistemas fotovoltaicos são sua 

modularidade, baixo custo de manutenção, longa vida útil e os incentivos fiscais oferecidos 

em alguns países, muitas empresas, condomínios e residências ao redor do mundo têm 

adotado a instalação de sistemas fotovoltaicos buscando autonomia e redução dos custos com 

energia. 

Desde a publicação da Normativa Nº 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) em 2012 foram estabelecidas as bases legais para a realização de sistemas de 

microgeração distribuída (µGD) no Brasil.  

Visando o aproveitamento da energia elétrica gerada a partir de módulos fotovoltaicos, 

neste projeto de pesquisa está sendo desenvolvido um microinversor baseado no conversor 

Ćuk, o qual irá possibilitar a injeção da energia fotovoltaica na rede comercial de distribuição 

de energia elétrica. Destarte, se busca desenvolver um microinversor com potência nominal 

de 100 W e que forneça uma tensão senoidal de saída de 127 V eficazes. 

Em um microinversor cada painel é ligado a um inversor de potência compatível com 

a potência do painel, dando origem ao que se está denominando hoje em dia de módulo 
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fotovoltaico de corrente alternada (módulo CA). Assim, cada módulo CA é diretamente 

conectado a rede elétrica comercial. 

Embora a µGD baseada em módulos CA seja constituída pela a associação de 

disversos módulos de baixa potência e possível obter valores elevados de geração de energia 

elétrica. Outro ponto positivo a se destacar é que no caso de falha de qualquer um dos 

elementos o módulo defeituoso pode ser desabilitado mantendo o restante do sistema 

operando. 
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