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Resumo: A energia solar é classificada como uma fonte de 
energia inesgotável, assim como a eólica e a energia das 
ondas, e pode ser considerada como uma alternativa bastante 
promissora para solucionar os desafios de fornecimento de 
energia para uma crescente demanda com menor impacto 
ambiental. O presente trabalho tem como foco o estudo da 
captação da radiação solar incidente através de células 
fotovoltaicas e na sua transformação em energia elétrica. 
 

1. Introdução 
O objetivo deste projeto é a conversão de energia solar em 
elétrica através da utilização de placas fotovoltaicas. A tensão 
contínua, proveniente das placas solares fotovoltaicas, será 
armazenada em uma bateria, que alimentará um inversor de 
frequência. O sinal alternado obtido na saída do inversor irá 
alimentar uma carga que necessite de tensão alternada. Para 
que isso seja possível é necessário o uso de um circuito 
chamado “buck”, que será usado para carregar a bateria que 
será utilizada. O circuito conversor “buck” tem como objetivo 
converter uma tensão DC (“direct current”) em outra tensão 
DC de valor mais baixo.Um transformador também será 
utilizado para elevar a tensão de saída do inversor “Push-

Pull” e, desta forma, alimentar a carga [1,2]. 
 

2. Metodologia 
Nesse início de projeto foi desenvolvido um circuito inversor 
chamado “push-pull” [3], responsável por transformar o sinal 
CC proveniente da bateria em sinal AC (“alternate current”), 
para que assim pudesse alimentar uma carga qualquer.  
O circuito conversor DC-DC, chamado “buck”, será 
projetado para que abaixe a tensão vinda das placas e solares 
e que carregue a bateria utilizada no circuito inversor.  
 

3. Resultados 
É apresentado na figura abaixo o esboço do circuito elétrico 
de controle utilizado, incluindo o inversor “Push-Pull” e o 
“snubber”. 

 
Figura 1 – Circuito Elétrico do Inversor. 

 
O circuito inversor é formado por um modulador PWM 
(“pulse width modulation”) e de um circuito “snubber”. Para 
a geração dos sinais de pulso complementares necessários na 
polarização dos MOSFETs foi utilizado um circuito 
integrado LM3524. Já o circuito “snubber” tem como 
objetivo evitar picos de tensão, que podem ser suficientes 

para alcançar a máxima tensão reversa do transistor, 
causando-lhe dano.  
O circuito foi todo projetado para que através do 
chaveamento dos transistores do inversor “push-pull” 
obtivéssemos como resultado duas formas de onda quadrada 
com valor de pico de 12V, invertidas uma em relação a outra 
e com uma frequência de 60 Hz. Na saída do circuito inversor 
temos um Transformador para alimentar a carga, que no 
experimento foi utilizada uma lâmpada. O teste funcional do 
circuito projetado esta apresentado na figura 2. 

Figura 2 – Montagem experimental do circuito “push-pull”. 
 

4. Conclusões 
Até este primeiro instante foi realizado neste trabalho a 
confecção da placa do inversor “push-pull”, além de todo o 
entendimento do funcionamento da geração de energia 
utilizando as placas solares. Com relação aos materiais 
utilizados, o inversor “push-pull” requer um transformador 
especial, com TAP central, contudo apenas dois transistores 
de potência são necessários. Mas este circuito fornece apenas 
forma de onda quadrada na saída do transformador. Para 
gerar o pulso de acionamento da porta dos transistores foi 
utilizado um circuito integrado modulador por largura de 
pulso utilizando o LM3524. Após as simulações foram 
confeccionadas as placas de circuito impresso com o auxílio 
do programa Eagle. Resultado em placas das três topologias 
comparadas e a placa do circuito PWM. Posteriormente as 
placas foram confeccionadas na máquina LPKF existente no 
laboratório e os componentes foram soldados e os resultados 
apresentados no desenvolvimento deste trabalho. 
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