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O desenvolvimento do 
pri meiro conversor 
eletrônico de po-
tência trifásico para 
a conexão de pai-
néis solares à rede 

elétrica brasileira inaugura uma nova 
etapa no aproveitamento da energia 
solar no país. Com grau de eficiência 
de 85%, o protótipo de laboratório 
teve um custo da ordem de R$ 15 mil, 
financiado com recursos da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp). Os testes foram 
realizados entre dezembro e janeiro, 
nas instalações do Laboratório de 
Hidrogênio (LH2), do Instituto de 
Física “Gleb Wataghin” (IFGW), 
onde já funciona uma planta piloto 
de geradores alternativos conectada à 
rede da CPFL Paulista. A pesquisa foi 
conduzida pelo doutorando Marcelo 
Gradella Villalva e orientada pelo 
professor Ernesto Ruppert Filho, da 
Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação (FEEC).

De acordo com Ruppert, não se 
tem notícia até o momento de nenhum 
outro conversor eletrônico similar que 
tenha sido desenvolvido por empresa 
ou instituto de pesquisa brasileiro e 
que tenha sido colocado em operação 
e testado com êxito numa instalação de 
paineis solares com capacidade de 7,5 
kW. “Este conversor substituiu plena-
mente, durante o período de testes, os 
três conversores eletrônicos monofási-
cos adquiridos da empresa alemã SMA, 
que estão atualmente ligados a esses 
paineis solares”, afirmou o orientador. 
Diante dos resultados, o próximo pas-
so é buscar parceiros interessados na 
industrialização do conversor.

Vantagens 
Ainda que o protótipo tenha con-

sumido R$ 15 mil, Ruppert lembrou 
que a Fapesp destinou R$ 70 mil ao 
projeto todo, uma vez que foi neces-
sário montar uma bancada com todos 
os equipamentos de medição e de 
testes. Especificamente com relação 
ao protótipo, o orientador da pesquisa 
calcula que em escala de produção 
o conversor tenha um custo final 
aproximado de R$ 10 mil. “Existem 
alguns componentes que poderiam 
custar muito menos, caso já estivesse 
em escala industrial. Se compararmos 
o custo final de R$ 10 mil com o custo 
do conversor importado, isso significa 
uma redução de um terço. É realmente 
muito vantajoso nacionalizar essa 
tecnologia”, assegurou.

Villalva explicou que todas as 
fontes renováveis necessitam de al-
gum tipo de conversor eletrônico de 
potência para poder fazer o aprovei-
tamento adequado da energia elétrica 
produzida. Os paineis fotovoltaicos 
geram energia elétrica em tensão e 
corrente contínuas, que não podem ser 
utilizadas na rede elétrica. Portanto, 
o papel do conversor é transformar a 
tensão e a corrente da forma contínua 
para a alternada. Ainda segundo o 
doutorando, existe uma dificuldade 
muito grande em obter equipamentos 
para paineis fotovoltaicos, o que cau-
sa uma dependência de tecnologia im-
portada, como o caso dos conversores 
alemães instalados no LH2. “Por este 
motivo resolvemos desenvolver um 
equipamento nacional. Atingimos a 
eficiência de 85%, no entanto o objeti-

vo agora é chegar aos 90% para alcan-
çar a tecnologia alemã”, assegurou.

Gargalo 
Para o doutorando, a tecnologia de 

energia solar ainda não avançou no 
Brasil porque os paineis são muito ca-
ros. Ademais, existem outras formas 
de energia mais baratas. Outro ponto 
fundamental lembrado por Villalva 
é que, no Brasil, ainda não foi criada 
a cultura de geração distribuída de 
energia. “Isso não foi ainda devida-
mente regulamentado para pequenos 
produtores”, afirmou. Nos países 
mais avançados é possível ter em 
casa um painel solar e um conversor 
eletrônico gerando energia junto com 
a rede elétrica.

Porém, isso deve surgir em breve 
por aqui, prevê o pesquisador. E 
quando isso acontecer seguramente 
gerará uma demanda de mercado. “Se 
não tivermos um produto próprio com 
tecnologia nacional, vamos continuar 
importando dos Estados Unidos e da 
Alemanha. Portanto, o gargalo está 
na tecnologia cara dos paineis, na 
inexistência de um mercado que for-
ce o barateamento dessa tecnologia 
no país e, por último, a ausência de 
tecnologia nacional de conversores 
eletrônicos.”, garantiu Villalva.

Além disso, ele mencionou a 
necessidade de uma política de incen-
tivo para essas energias. Segundo o 
pesquisador, em Brasília já tramitam 
diversos projetos de lei nesse sentido 
e se forem realmente aprovados, o 
Brasil passará a ser um país de ener-
gia limpa. “No estado atual, isso não 
existe. Existem pequenos projetos, 
porém isolados. Não há uma massi-
ficação da energia alternativa limpa 
e isso é uma coisa desejável porque 
dispomos de muito sol e vento”, dis-
se. Atualmente, a líder em tecnologia 
na área de energia solar é a Alemanha, 
onde já estão instalados 6500 MW de 
geração fotovoltaica, o que significa 
metade da energia produzida pela 
hidrelétrica de Itaipu. Com níveis 
de irradiação solar superiores aos da 
Alemanha, o Brasil ainda tem uma 
geração de energia solar praticamente 
desprezível em sua matriz energética.

O fato de ter energia hidráulica em 
abundância também tem contribuído 
muito na falta de investimento em 
usinas de geração solar. Em termos 
de meio ambiente a energia solar é 
muito melhor. A hidráulica, mesmo 

considerada limpa, requer mudanças 
na geografia e no clima da região.

Ruppert afirmou que na Europa e 
nos Estados Unidos a utilização de ge-
radores de energia elétrica conectados 
à rede secundária de distribuição por 
pequenos consumidores individuais 
já é uma realidade. A tecnologia de 
pequenos conversores para painéis 
solares fotovoltaicos é amplamente 
empregada e divulgada nesses países. 
Consumidores são incentivados e sub-
sidiados por agências governamentais 
para a instalação de sistemas de ge-
ração residenciais conectados à rede 
elétrica. Painéis solares e conversores 
eletrônicos para a conexão com a rede 
são produtos facilmente encontrados 
no mercado e acessíveis ao grande 
público nos países desenvolvidos.

Além das vantagens para o usuá rio, 
módulos fotovoltaicos com pequenos 
conversores eletrônicos de potência 

O professor Ernesto Ruppert Filho (à esq.) e Marcelo Gradella Villalva, autor da tese, 
ao lado do conversor eletrônico de potência trifásico: eficácia comprovada

descentralizam o processamento da 
energia e diminuem custos e necessi-
dade de espaço físico em um mesmo 
local. Dessa forma, um conjunto 
de geradores fotovoltaicos pode ser 
instalado em qualquer ambiente em 
que haja incidência de raios solares, 
sem demandar áreas específicas, 
podendo ocupar telhados ou paredes. 
“A integração de paineis solares com a 
arquitetura predial é hoje uma prática 
comum e que rende bons resultados 
estéticos, ambientais e econômicos, 
pela energia elétrica gerada e pela 
redução dos custos de construção. Os 
módulos fotovoltaicos podem ser utili-
zados como elementos de acabamento 
arquitetônico, tornando seu uso ainda 
mais interessante”, disse Ruppert. Es-
ses módulos podem ser instalados em 
quaisquer tipos de construções como 
residências, condomínios, escolas, 
creches, hospitais e outros locais pú-

blicos, uma vez que não há grandes 
restrições de espaço para instalação 
e não há emissão de ruídos, resíduos, 
ou qualquer tipo de poluição, ressalta 
o orientador da pesquisa.

No caso brasileiro, o professor 
aponta que os grandes aproveitamen-
tos decorrentes desse tipo de tecnolo-
gia dependem basicamente de dois fa-
tores. O primeiro, da regulamentação 
e da atitude do governo de ter geração 
fotovoltaica e o segundo, do interesse 
da iniciativa privada, uma vez que 
empresários interessados na área de-
verão surgir. É um investimento que 
se paga a médio prazo. “Já existe um 
certo consenso de que toda a energia 
alternativa existente não ultrapassará 
30% do que o mundo necessitará. Um 
dia teremos que caminhar para a ener-
gia nuclear, porém antes precisamos 
aproveitar o que existe disponível de 
energia limpa”, alertou Ruppert.   

FEEC
desenvolve
primeiro
conversor 
para conexão
de paineis
solares

Paineis solares instalados no Instituto de Física “Gleb Wataghin”: geradores alternativos conectados à rede elétrica
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Pesquisadoras da Facul
dade de Engenharia Elé-
trica e de Computação 
da Unicamp (FEEC) 
desenvolveram um novo 
processo que, se levado 

à indústria, poderá ser um aliado no 
combate à ocorrência dos apagões de 
energia elétrica. A professora Maria 
Cristina Dias Tavares e a pesquisa-
dora Patricia Mestas desenvolveram 
um procedimento que permite o re-
ligamento das linhas de transmissão 
do sistema elétrico em um intervalo 
de tempo menor do que o usual, re-
sultando em sobretensões muito me-
nores, evitando que ocorram efeitos 
em cascata, como no último apagão 
ocorrido em novembro no país, que 
atingiu pelo menos 15 estados, cau-
sando perdas em diversos setores. A 
Agência de Inovação Inova Unicamp 
deu entrada a um pedido de patente 
nacional para a tecnologia, por meio 
do INPI, e internacional por meio do 
Patent Cooperation Treaty (PCT), 
acordo internacional que garante a 
propriedade intelectual de um inven-
to em 142 países signatários por um 
período de até 18 meses. 

Maria Cristina, professora respon-
sável pelo grupo de pesquisa e uma 
das autoras da patente, explica que 
as linhas de transmissão de energia 
elétrica no Brasil são trifásicas. “A 
tecnologia para religamento trabalha 
com as três fases simultaneamente”, 
disse. Segundo a professora, no últi-
mo apagão vários eventos ocorreram 
simultaneamente.  Para ela, a grande 
incidência de descargas elétricas não 
deveria colocar o sistema em perigo, 
mas em razão das descargas houve 
uma elevação muito alta da tensão. 
“O que nós acompanhamos no Se-
minário Nacional que aconteceu em 
novembro de 2009 em Recife é que 
provavelmente houve um defeito no 
nível de proteção da subestação, que 
estava atuando muito mais baixo. 

Portanto, uma perturbação que não era 
tão severa acabou tirando o sistema”, 
colocou a professora.

A professora explica que as prote-
ções do sistema no formato que temos 
hoje são cada vez mais inteligentes e 
que removem trechos com defeito. 
Segundo ela, num sistema normal a 
proteção abre as três fases da linha e 
depois de um tempo as religa.  Mas, 
no momento em que o sistema é reli-
gado, há uma perturbação porque as 
tensões estão em condição um pouco 
diferentes, podendo estar um pouco 
mais altas, ou mais baixas. Essa 
variação causa uma perturbação que 
depois desaparece com o tempo. “É 
um tempo que parece curto, mas com 
o nosso processo podemos reduzir o 
tempo do religamento de 1 segundo 
para 300 a 500 milissegundos”, diz 
a professora. 

Entretanto, embora o tempo usual 
seja em torno de 1 segundo, às vezes 
em algumas linhas, em função de 
uma perturbação maior que a usual, 
pode ser que seja preciso esperar na 
faixa de minutos para que, quando 
o sistema fechar, a tensão não esteja 
com três vezes o valor, mas sim com 
10%, 20% a mais, faixa na qual é 
mais seguro retomar a linha. Para 
a professora, de duas a três vezes o 
valor da tensão é muito pesado, e num 
sistema um pouco mais fraco, pode 
acabar gerando um problema. “Você 
recupera o defeito em um trecho de 
linha, mas vai estourar em outro, já 
que essa perturbação se propaga”, 
avalia Maria Cristina.

É justamente no tempo de religa-
mento do sistema que atua o processo 
desenvolvido na Unicamp. Patricia 
Mestas explica que a principal di-
ferença da tecnologia proposta é 
identificar com maior antecedência o 
instante ótimo para o religamento de 
linhas de transmissão compensadas. 
“Isto faz com que a nossa tecnologia 
atue mais rapidamente, recompondo o 
sistema com mais rapidez e seguran-
ça”, afirma. Segundo a pesquisadora, 
a tecnologia existente estima instantes 
futuros para o religamento. “Já a tec-
nologia proposta traduz o sinal de uma 
maneira mais simples, reduz signifi-
cativamente o tempo morto antes do 
religamento e, além disso, apresenta a 
mesma eficiência para diferentes tipos 
de linhas com pouco ou alto nível de 
compensação reativa”, compara.

A professora afirma que o resul-
tado do estudo é que com a redução 
do nível da perturbação, o sistema 
todo fica mais robusto e seguro. Para 
Maria Cristina, esse tipo de tecnolo-
gia tem sido bastante desenvolvido. 
“Nossa tecnologia é uma contribuição 
que tem grande área de aplicação. O 

caminho é esse: sempre tentar fazer 
com que as perturbações sejam mais 
contidas de modo que não ocorram 
problemas em cascata, como o que a 
gente viu”, coloca.

O desenvolvimento da tecnologia 
foi realizado no âmbito da pós-gradua-
ção de Patrícia, que em seu doutorado 
deu continuidade a esta pesquisa e 
consolidou o método desenvolvido 
no laboratório por meio de simu-
lações realizadas utilizando o soft
ware PSCAD/EMTDC na Unicamp. 
Atualmente Patrícia está no Canadá 
com uma bolsa sanduíche, onde teve 
a oportunidade de testar o algoritmo 
em um aparelho de simulação em 
tempo real, o mesmo que o grupo no 
Brasil pretende adquirir. “O algoritmo 
proposto foi implementado num pro-
cessador digital separado e, depois, 
este foi testado no Simulador em 
Tempo Real (RTDS). Os resultados 
foram positivos e muito semelhantes 
aos obtidos nas simulações prévias 
realizadas no PSCAD”. A professora 
explica que, com o simulador, Patricia 
conseguiu rodar testes num sistema 
elétrico e comprovar que a proteção 
está atuando corretamente. 

Vantagens 
Uma das vantagens na técnica 

desenvolvida é o seu potencial me-
nor custo de implementação. Maria 
Cristina explica que, para se religar a 
linha hoje, é preciso reativar a linha 
e mais um equipamento auxiliar que 
é o resistor, que vai absorver bastante 
daquela perturbação. Assim, uma 
parte da perturbação vai para a linha 
e outra fica no resistor, mas depois 
de um tempo bem curto, cerca de 10 
milissegundos, sai o resistor e fica 
toda a perturbação para cima da linha. 
Para a professora, o uso do resistor já 
melhora o desempenho do sistema, 
pois ao invés da perturbação chegar a 
duas vezes o valor normal da tensão 
de operação, é possível chegar a uns 
40%, 1,4 vezes a tensão normal. En-
tretanto, o resistor é um equipamento 
elétrico grande, que precisa ser dimen-
sionado corretamente. “Ele absorve 
essa energia e precisa de um sistema 
de refrigeração muito importante. É 
mais um elemento que pode reduzir a 
confiabilidade do sistema. Já o nosso 
equipamento é um controle, uma coisa 
muito mais compacta”, afirma.

Maria Cristina também conta 
que esse tipo de método, de abrir e 
fechar as três fases como proteção, 
é utilizado em vários países. Já o 
resistor, embora também usado em 
outros países, é menos frequente. 
Segundo a professora, os fabricantes 
e as concessionárias estão tendendo a 
eliminá-lo porque ele acaba aumen-

Tecnologia
permite
religamento de
linhas de 
transmissão 
em intervalo 
de tempo menor

Uma luz contra apagões

A pesquisadora Patricia Mestas: “Tecnologia recompõe o sistema com mais rapidez e segurança”

tando o índice de defeito. “O resistor 
é mais um elemento para se fazer a 
manutenção. Ele é um elemento eletro
mecânico. A tendência é se eliminar 
os elementos eletro-mecânicos onde 
possível”. Ela aponta que no exterior 
a tecnologia usada é mais voltada ao 
controle, mas no Brasil todas as li-
nhas novas divulgadas nos Leilões da 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) são para a linha, o disjuntor 
e resistor. “No Brasil, todas as linhas 
têm esse resistor, mas a nossa proposta 
é substituílo pelo controle”. 

Em termos de mercado, os grandes 
fabricantes de disjuntores oferecem 
um controlador para se fazer o religa-
mento automático, mas que não tem a 
mesma metodologia que a tecnologia 

desenvolvida pela Unicamp. Se-
gundo Maria Cristina, a tecnologia 
desenvolvida na Universidade é mais 
rápida. Além disso, o controle já 
disponível no mercado deixa muitas 
vezes de identificar o ponto ótimo 
do religamento. “O nosso controle 
identifica com uma antecedência im-
portante o instante ótimo de atuação. 
Ele consegue se organizar para não 
perder o primeiro momento. E os ou-
tros começam a trabalhar no terceiro, 
quarto ponto. Então o sistema fica in-
terrompido por mais tempo”, coloca.

A professora explica que, neste 
momento, a busca por um parceiro 
comercial é essencial para a conti-
nuidade deste projeto. Segundo ela, a 
busca é complexa porque poucas em-
presas possuem a tecnologia neces-
sária para fabricar tal equipamento, 
sendo o disjuntor peça determinante 
no sistema. “Se ele falha, derruba o 
sistema. Quem vai fabricar o disjun-
tor é também quem fabrica todo o 
cérebro, que é o relé”. O parceiro 
comercial vai montar fisicamente o 
protótipo e, segundo a professora, 
com o resultado poderá apresentar um 
disjuntor mais barato nas próximas 
concorrências.

Embora a busca por um parceiro 
comercial seja restrita pelo perfil do 
potencial parceiro, a professora está 
animada com a possível repercussão 
da tecnologia. “Quando apresentei 
este trabalho num congresso inter-
nacional, a recepção foi empolgante. 
Os pesquisadores perguntaram muito 
e demonstraram que se tratava de um 
conceito diferencial”, disse, ressaltan-
do que a tecnologia não está restrita 
ao setor elétrico brasileiro, mas tem 
aplicação no sistema elétrico em nível 
mundial. Patrícia concorda com a 
professora e comenta que o estágio 
de desenvolvimento da tecnologia é 
avançado, e que desta maneira acre-
dita que o tempo de desenvolvimento 
complementar será curto uma vez que 
o algoritmo já está desenvolvido e 
as simulações e testes no simulador 
em tempo real já foram realizados. 
O contato para parcerias está sendo 
realizado pela Agência de Inovação 
Inova Unicamp. Informações podem 
ser obtidas pelo email: parcerias@
inova.unicamp.br.

Torres de transmissão 
de energia em Itaipu: 
tecnologia evita que 
ocorram efeitos em 
cascata, como no 
apagão do ano 
passado

A professora Maria Cristina Dias Tavares: redução do 
nível da perturbação deixa o sistema mais seguro
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