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Abstract -- The provision of frequency and voltage reference on 

isolated microgrids is realized through diesel generators, which 

have some disadvantages, such as loud noise generation, emission 

of harmful gases, fossil fuel consumption, etc. The proposal of 

this article is an alternative to the use of these generators, using a 

energy storage system, a frequency inverter, and a DC-DC 

bidirectional buck-boost quadratic converter and an appropriate 

control. The inverter control strategy proposed in this paper to 

establish reference to a microgrid is based on the virtual 

synchronous generator control for inverters to mimic the 

behavior of traditional synchronous machines. This article 

presents a modeling made on EMTDC/PSCAD of a microgrid 
including local loads, battery system, DC-DC converters, power 

inverters, wind turbine and solar array located at Universidade 

Federal do Espírito Santo - BR. The results prove the efficiency 

of the adopted control, maintaining the voltage and frequency of 

the microgrid constant during load changes, as well as providing 

active and reactive power balance to the isolated system. 

 
Index Terms – Microgrid; Synchronverter; Distributed Power 

Generation; Smart Grid; Renewable Energy.  

I.  INTRODUÇÃO 

S Sistemas Isolados situados no Brasil estão localizados 

principalmente nos estados da Região Norte do país e sua 

existência é justificada pelas dimensões continentais do Brasil 

e principalmente pelo objetivo de preservação da região 

Amazônica [1]. Somente no Estado do Amazonas existem 

atualmente 225 usinas a diesel, com capacidade instalada de 

683 MW, elas consomem 687 milhões de litros de 

combustível e emitem aproximadamente 2 milhões de 

toneladas de dióxido de carbono [2].  

 Uma das alternativas que está sendo implementada nas co- 
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munidades isoladas para diminuir a emissão de gases 

provenientes de geradores que utilizam combustíveis fosseis 

como fonte de energia, é a geração de energia elétrica através 

de unidades de micro e mini geração fotovoltaica e eólica. 

No Brasil, a produção de energia elétrica proveniente dos 

ventos se localiza em sua maioria nas regiões litorâneas [3], já 

a energia elétrica proveniente do sol se localiza em toda 

extensão territorial do país [4], porém, com características de 

radiação solar e temperatura particulares em cada região. 

Assim, a probabilidade de uma comunidade isolada ter 

potencial de energia renovável suficiente para geração de 

energia elétrica é muito grande, possibilitando a utilização de 

Geração Distribuída (GD). Geração Distribuída são centrais 

geradoras de energia elétrica de qualquer potência ligadas 

diretamente no sistema de distribuição de energia elétrica, 

podendo operar conectadas à rede ou de forma isolada [5].   

Uma melhor forma de visualizar o potencial da geração 

distribuída é adotando uma abordagem de sistema que veja a 

geração e suas cargas associadas como um subsistema, ou uma 

microrrede [6]. Uma microrrede é o agrupamento de gerações 

distribuídas, conversores eletrônicos, cargas e armazenadores 

de energia que trabalha de forma coordenada possibilitando a 

criação de referência de tensão e frequência idêntica às das 

concessionárias de distribuição, possibilitando o consumo de 

energia elétrica nas regiões, por exemplo, que não pertencem 

ao Sistema Interligado Nacional.  

Além dos grandes centros urbanos isolados, também 

existem muitas comunidades isoladas como as ilhas 

marítimas, aonde o suprimento de energia elétrica é muito 

precário. Em algumas dessas comunidades o fornecimento de 

energia elétrica é realizado usando grupos moto-geradores a 

diesel que operam em média de 3 a 4 horas por dia, 

impactando diretamente na qualidade de vida e no 

desenvolvimento social dessas pessoas [7].  

A proposta desse artigo é uma alternativa à utilização dos 

grupos moto-geradores através do desenvolvimento de um 

sistema de referência, para microrredes isoladas, baseado no 

comportamento de geradores síncronos. A estratégia de 

controle proposta por este artigo será a criação de referência 

através de um gerador síncrono virtual, técnica conhecida na 

literatura como (Virtual Synchronous Generator - VSG) [8]. 

Para o desenvolvimento da modelagem para análise de 

desempenho do sistema proposto, foi considerada uma 

microrrede piloto isolada situada no Centro Tecnológico 

(CT6) da Universidade Federal do Espírito Santo. 
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II.  MATERIAIS E MÉTODOS 

A.  Caracterização do Sistema 

A microrrede modelada é formada por um banco de 

baterias de 120 V com capacidade de carga de 200 Ah, um 

conversor buck-boost bidirecional quadrático, um inversor que 

emula o comportamento da máquina síncrona virtual, geração 

de energia solar com potência de 1,5 kWp, geração de energia 

eólica com 1,0 kWp e tem como cargas três bancos de 

resistores de 100 W por fase, um ventilador de 100 VA e uma 

fonte ATX de 150 W. Na Fig. 1, pode-se observar a 

microrrede modelada no software PSCAD. 

 

 
Fig. 1.  Microrrede proposta modelada no software PSCAD. 
 

B.  Conversor buck-boost bidirecional 

O conversor bidirecional buck-boost utilizado foi do tipo 

quadrático, que é um conversor CC-CC muito bem adaptado 

para aplicações nas quais necessita-se de um alto ganho de 

tensão. O conversor empregado foi baseado em [9]. Ele foi 

utilizado no controle do ciclo de carga e descarga do banco de 

baterias, podendo ser observado na Fig. 2. 

 

 
Fig. 2.  Conversor quadrático bidirecional [9]. 

 

O conversor é utilizado no modo boost para elevar a tensão 

da bateria de 120 V para 550 V que é a tensão do link CC 

responsável pela alimentação do gerador síncrono virtual que 

emula a máquina síncrona. Considerando que o conversor 

opere em condução contínua de corrente, tem-se (1). 

 

                               
𝑉𝑑𝑐_𝑏𝑢𝑠

𝑉𝑠𝑡

=
1

(1 − 𝑑)²
  (1)     

 

A malha de controle proposta é exibida na Fig. 3. 

 

 
Fig. 3.  Malha de controle do conversor no modo boost. 

O conversor é utilizado no modo buck para carregar a 

bateria com corrente constante. Considerando que o conversor 

opere em condução contínua de corrente, tem-se (2). 

 

                                     
𝑉𝑠𝑡

𝑉𝑑𝑐_𝑏𝑢𝑠

= 𝑑2 (2)         

 

A malha de controle proposta é exibida na Fig. 4. 

 

 
Fig. 4.  Malha de controle do conversor no modo buck. 

 

O que determina o modo de operação do conversor é o 

fluxo de potência do barramento CA da microrrede. Se a 

potência total gerada pelas microgerações fotovoltaica e eólica 

for maior que a potência necessária a ser entregue para as 

cargas, a tensão do link CC começará a aumentar e o 

conversor irá operar como buck, mantendo a tensão do link CC 

constante e entregando o excedente de potência para a bateria, 

caso contrário, funcionará como boost, retirando potência da 

bateria e entregando para a carga através do link CC do 

inversor que emula a máquina síncrona virtual. 

Através da malha de controle da Fig. 4 percebe-se que 

existem duas referências de corrente para o conversor, a 

primeira é se a bateria estiver com a tensão abaixo de 120 V, e 

a segunda é quando a bateria está com a tensão maior ou igual 

a 120 V. A segunda referência é utilizada para fazer o 

carregamento da bateria entrar em flutuação, momento este 

que significa que a bateria está completamente carregada e a 

microrrede está gerando mais energia do que consumindo. 

Desta forma, como exibido na Fig. 5, a energia excedente será 

consumida por um resistor de frenagem acionado por um 

chopper quando a tensão do link CC alcançar a tensão de         

570 V.  

 

 
Fig. 5.  Inversor que emula o gerador síncrono virtual com filtro LCL. 

 

Analisando a malha de controle da Fig. 4 percebe-se que o 

setpoint de controle é fornecido por 𝑃𝑔, sendo 𝑃𝑔 dado pela 

potência gerada pelas micro gerações menos a potência 

consumida pelas cargas (𝑃𝑔 > 0 no modo buck). O VSG 
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direciona para o banco de baterias a potência 𝑃𝑔. Existe a 

necessidade de controlar a corrente que alimenta o banco de 

baterias e, ao mesmo tempo, a tensão no link CC deve se 

manter constante sendo controlada utilizando uma histerese 

sobre a referência 𝑃𝑔, de modo que o valor da referência 𝑃𝑔 

possa ser modificado para um valor que vai garantir 550 V de 

tensão no link CC que alimenta o gerador síncrono virtual. 

C.  Gerador Síncrono Virtual 

O gerador síncrono virtual empregado neste artigo, também 

conhecido como Synchronverter é composto por um circuito 

de potência (Fig. 5) e um circuito de controle conforme 

exibido na Fig. 6. O Synchronverter é um inversor que emula 

a dinâmica mecânica de um gerador síncrono logo, o sistema 

elétrico enxergará este conjunto, inversor mais equações que 

modelam a dinâmica mecânica e elétrica, como uma máquina 

síncrona. Este comportamento torna o Synchronverter capaz 

de estabelecer uma referência de tensão e frequência para a 

microrrede quando estiver operando isolada ou ilhada.  

O Synchronverter garante maior estabilidade inercial à 

microrrede. Uma vez que as microfontes não inerciais 

assumam uma porcentagem considerável da geração, a 

estabilidade inercial do sistema será prejudicada aumentando a 

possibilidade de ocorrer variações de frequência frente a 

distúrbios, tornando o sistema instável e inseguro. 

O controlador é baseado no modelo matemático de uma 

máquina síncrona trifásica. A modelagem do controlador 

consiste tanto da parte elétrica da máquina como da parte 

mecânica. Detalhes do desenvolvimento das equações e 

cálculo das constantes podem ser encontradas em [10], 

referência utilizada para a implementação do gerador síncrono 

virtual deste artigo. 

 

 
Fig. 6.  Controlador de um Synchronverter [10]. 

 

      Após o desenvolvimento do modelo proposto, chega-se em 

(3) a (6) que descrevem o modelo da máquina síncrona virtual. 

 

Ɵ̈ =
1

𝐽
(𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 − 𝐷𝑝Ɵ̇)  (3)                              

  

𝑇𝑒 = 𝑀𝑓𝑖𝑓〈𝑖, 𝑠𝑖�̃�Ɵ〉 (4)                  

  

                               𝑒 = Ɵ̇𝑀𝑓𝑖𝑓𝑠𝑖�̃�Ɵ     (5) 

 

                           𝑄 = −Ɵ̇𝑀𝑓𝑖𝑓〈𝑖, 𝑐𝑜�̃�Ɵ〉                        (6) 

  

Sendo 𝑇𝑒  o torque eletromagnético, 𝑇𝑚 o torque mecânico 

aplicado ao rotor, e a tensão trifásica gerada, 𝜃 o ângulo do 

rotor, 𝑄 a potência reativa, 𝐽 o momento de inércia, 𝑖𝑓 a 

corrente de excitação de campo, 𝑀𝑓 a máxima indutância 

mútua entre os enrolamentos da armadura e o enrolamento de 

campo, Ɵ̇ a velocidade angular, Ɵ̇𝑟 o setpoint da velocidade 

angular, Ɵ̈ a aceleração angular e 𝐷𝑝 o coeficiente de droop de 

frequência. 

No caso, o Synchronverter considera que o número de 

pares de polos é um, portanto, a velocidade mecânica da 

máquina equivale a velocidade elétrica do campo 

eletromagnético.  

A potência ativa é controlada por uma malha de controle 

droop de frequência usando o coeficiente de droop (𝐷𝑝) como 

ganho de realimentação. Esta malha regula a velocidade 

virtual (Ɵ̇) da máquina síncrona e cria o ângulo de fase (𝜃) 

para o sinal de controle. Na Fig. 6, a partir do valor do setpoint 

Ɵ̇n é possível entrar com a referência de frequência da rede. 

Então, caso seja desejado que a frequência da rede seja de 60 

Hz, deve-se ajustar Ɵ̇n em 376,991 rad/s. 
A potência reativa é controlada por uma malha de controle 

de tensão usando o coeficiente de droop (𝐷𝑞). Esta malha 

regula a excitação de campo 𝑀𝑓𝑖𝑓, que é proporcional à 

amplitude da tensão gerada. Na Fig. 6, através do valor do 

setpoint 𝑉𝑛 (tensão de pico da rede por fase) é possível entrar 

com a referência de tensão.  

A saída de tensão (e) na Fig. 6 é usada para gerar os pulsos 

para as chaves do inversor exibido na Fig.5, através da 

utilização de uma modulação por largura de pulsos SPWM 

(Sinusoidal Pulse Width Modulation). Na saída do inversor, 

conforme Fig. 5, existe um filtro LCL que foi projetado de 

acordo com [11]. Os parâmetros do filtro podem ser 

visualizados na Tabela 1, o filtro foi utilizado para filtrar os 

ruídos devido ao chaveamento dos IGBTs em alta frequência, 

resultando em uma forma de onda senoidal de 60 Hz.  

 
TABELA I 

PARÂMETROS DO FILTRO LCL PROJETADO 

Parâmetros Valores 

Indutor (𝐿1) 0,691 [mH] 

Indutor (𝐿𝑓) 0,1521 [mH] 

Capacitor (𝐶) 13,7 [uF] 

Frequência de chaveamento 10 [kHz] 

Frequência da rede 60 [Hz] 

Potência do conversor 5 [kVA] 

D.  Microfonte eólica 

O sistema eólico é formado por uma turbina eólica de eixo 

horizontal, um gerador síncrono de imã permanente, um 

retificador, um inversor e um filtro LCL conforme a Fig. 7. 
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 Fig. 7.  Sistema eólico proposto. 

 

O aerogerador situado na microrrede considerada é o 

GERAR 246, do fabricante ENERSUD. A Tabela 2 exibe 

algumas características do GERAR 246. 

  
TABELA II 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO AEROGERADOR GERAR 246, DADOS 

COLETADOS DE [12] 

Diâmetro da hélice 2,46 [m] 

Potência a 12,5 m/s 1000 [W] 

Rotação a 12,5 m/s 740 [rpm] 

Número de pás 3 

Controle de Velocidade Stall passivo 

Sistema elétrico Trifásico 

Tensão de saída 24/48/220/400 [V] 

 

Apesar do sistema de geração de energia eólica ser idêntico 

ao sistema representado na Fig. 7, optou-se pela utilização de 

uma fonte chaveada para representar todo esse conjunto com o 

intuito de minimizar o processamento da simulação, uma vez 

que a forma de onda de tensão entregue para a rede deverá ser 

exatamente a mesma em ambos os casos. A fonte de tensão 

trifásica controlada pode ser visualizada na Fig. 8. 

 

 
Fig. 8.  Fonte de tensão trifásica controlada. 

 

As tensões Vabc* da Fig. 8 são geradas a partir do controle 

PQ constante, utilizado para controlar a injeção da potência 

gerada pelas microfontes na microrrede. O objetivo do 

controle PQ constante é controlar as saídas de potência ativa e 

reativa dos inversores que são previamente escolhidas como 

setpoint para o controle, conforme [13]. Obedecendo à 

legislação brasileira, não será realizado um controle 

suplementar para injeção de potência reativa, ou seja, o 

setpoint para potência reativa foi ajustado para 0 pu na malha 

de controle.  

No controle adotado, um desacoplamento cruzado das 

malhas de corrente é realizado, resultando na separação do 

controle de potência ativa e reativa, conforme Fig. 9.  

 

 
Fig. 9.  Malha de controle PQ constante [13]. 

 

Devido a utilização do controle vetorial e a necessidade de 

sincronização com a referência criada pelo VSG, é preciso 

utilizar um PLL (Phase Locked Loop) para obtenção do 

ângulo da rede.  

Para saber a potência gerada pela turbina eólica situada na 

microrrede é necessário fazer a sua modelagem. A turbina 

eólica foi modelada como em [14], iniciando-se os cálculos 

pelo coeficiente de potência (𝐶𝑝) utilizando (7) a (9). A 

máxima potência elétrica que pode ser retirada do vento, tem 

um valor máximo correspondente ao máximo teórico de 𝐶𝑝 

igual a 59,3 %, conhecido como limite de Betz. 

 

        𝐶𝑝(λ, 𝛽) = 0,52 (
116

λi
− 0,4𝛽 − 5) 𝑒

−21

λi + 0,007λ    (7) 

     

                                
1

λi

=
1

λ + 0,08𝛽
−

0,035

𝛽3 + 1
                       (8) 

 

                                                 λ =
𝑣𝑑

𝑣𝑣

                                       (9) 

 
Sendo λ a relação entre a velocidade na ponta das pás do 

rotor e a velocidade do vento, na literatura também conhecido 

como tip speed ratio (TSR), 𝛽 o ângulo de passo, 𝐶𝑝(λ, 𝛽) o 

coeficiente de potência em função de λ e 𝛽, ⍵𝑟  a velocidade 

angular do rotor (rad/s), 𝑣𝑣 a velocidade do vento (m/s), 𝑅 o 

raio do rotor (m) e 𝑣𝑑 é a velocidade do vento na ponta da pá.  

Sabendo que a GEAR 246 não tem controle de máxima 

potência, considerou-se que o melhor rendimento, ou seja, o 

maior Cp e o λ correspondente, ocorrerão na potência 

nominal. Para encontrar este valor do coeficiente de potência é 

preciso encontrar λ . A relação entre a velocidade na ponta das 

pás do rotor e a velocidade do vento pode ser definida 

conforme (10).  

 

                                        λ =
⍵𝑟𝑅

𝑣𝑣

                                           (10) 

 

Através dos dados fornecidos pelo fabricante do GERAR 

246 tem-se que na potência nominal o rotor está girando a    

740 rpm com a velocidade do vento em 12,5 m/s e o diâmetro 

da hélice é de 2,46 m. Utilizando esses dados em (10) pode-se 

encontrar o valor de λ = 7,6253. 
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Encontrado λ e, considerando que o ângulo de passo seja   

𝛽 = 0,1°, através de (7) e (8) calcula-se o valor do coeficiente 

de potência 𝐶𝑝(λ, 𝛽) = 0,4755.  

Encontrado 𝐶𝑝(λ, 𝛽), pode-se calcular a potência de saída 

da turbina (𝑃𝑚𝑒𝑐) em função da velocidade do vento        

conforme (11). 

 

                              𝑃𝑚𝑒𝑐 = 𝐶𝑝(λ, 𝛽)
𝜌𝐴 

2
(𝑣𝑣)

3                       (11)           

  

Sendo 𝑃𝑚𝑒𝑐 a potência de saída da turbina, 𝜌 a densidade do 

vento (kg/m³) e 𝐴 a área coberta pelas pás (m²). Encontrado 

𝑃𝑚𝑒𝑐, pode-se encontrar a potência elétrica (𝑃𝑒𝑙𝑒) gerada pelo 

gerador eólico conforme (12). 

 

                                          𝑃𝑒𝑙𝑒 = η𝑃𝑚𝑒𝑐                                   (12)  

 

Sendo η a eficiência na conversão da potência mecânica em 

elétrica, neste trabalho foi usado η = 40 %. Para saber a 

quantidade de potência ativa que o aerogerador vai fornecer 

para a microrrede considerada, foi necessário escolher um 

perfil de vento correspondente à região da UFES, 

considerando-se para tal um dia típico do mês de setembro. O 

perfil de vento foi obtido pelo Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos (CPTEC) e pode ser visualizado na         

Fig. 10. 

 

 
Fig. 10.  Perfil de vento adotado para região [14]. 

 

Para encontrar a curva de potência gerada pela microfonte 

eólica considerando o perfil de velocidade do vento da Fig. 10, 

foi realizada uma modelagem baseada em (7) a (12) no 

software PSCAD, conforme Fig. 11. 

 

 
Fig. 11.  Modelagem realizada no software PSCAD baseada em (7) a (12). 

 

Na Fig. 11, a velocidade do vento foi extraída da Fig. 10 e 

utilizada no bloco de entrada de dados em forma de matriz 

(vento.txt). A potência elétrica de saída do aerogerador pode 

ser visualizada na Fig. 12. 

 

 
Fig. 12.  Potência de saída do GERAR 246. 

E.  Microfonte solar 

O sistema de geração de energia solar é formado por seis 

módulos em série, um conversor CC-CC boost, um inversor e 

um filtro LCL, conforme Fig. 13. 

 

 
Fig. 13. Sistema fotovoltaico implementado. 

 

O módulo fotovoltaico utilizado na microrrede foi o            

AC-250P/156-60S do fabricante AXITEC. A Tabela 3 exibe 

as principais características do módulo. 

 
TABELA III 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO MÓDULO FOTOVOLTAICO              

AC250P/156-60S, DADOS COLETADOS DE [15] 

Constantes Valores 

Máxima Potência (𝑃𝑚) 250 [Wp] 

Corrente de curto-circuito (𝐼𝑐𝑐𝑟) 8,71 [A] 

Tensão de circuito aberto (𝑉𝑐𝑎𝑟) 37,8 [V] 

Corrente de máxima potência (𝐼𝑚) 8,18 [A] 

Tensão de Máxima Potência (𝑉𝑚) 30,7 [V] 

Coeficiente de temperatura (α) 0,069897 [%/°C] 

Coeficiente de temperatura (β) -0,03609 [%/°C] 

 

Apesar do sistema de geração de energia solar ser idêntico 

ao sistema representado na Fig. 13, optou-se pela utilização de 

uma fonte de tensão trifásica controlada pelo mesmo motivo 

descrito anteriormente na implementação da microfonte 

eólica.  

Para saber a potência gerada pelos módulos fotovoltaicos 

situados na microrrede é necessário fazer a sua modelagem. O 

módulo fotovoltaico foi modelado através de [16], no qual 

obtém-se uma curva espelhada da curva I x V característica do 

módulo, equivalente a uma resposta ao degrau de um sistema 

dinâmico de 1ª ordem, conforme visto na Fig. 14. 
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Fig. 14. Espelhamento da curva característica do módulo fotovoltaico [16]. 

 

     A referência utilizada na modelagem dos módulos 

fotovoltaicos considera que a corrente de saída do módulo é 

dependente da irradiação solar e da temperatura e apresenta 

(13) a (16) para construir a curva I x V. 

 

                         𝐼𝑐𝑐(𝐺𝑐 , 𝑇𝑐) =
𝐺𝑐

𝐺𝑟

[𝐼𝑐𝑐𝑟 − 𝛼(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟)]               (13) 

 

                      𝑉𝑐𝑎(𝐺𝑐 , 𝑇𝑐) = 𝑉𝑐𝑎𝑟 + 𝛽𝑡(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟) + ln (
𝐺𝑐

𝐺𝑟

)    (14) 

 

                                    𝐼 = 𝐼𝑐𝑐 [1 − 𝑒−(
𝑉𝑐𝑎−𝑉

𝜏
)]                           (15) 

 

                   𝜏(𝐺𝑐 , 𝑇𝑐) = 𝑐1

𝐺𝑐

𝐺𝑟

+ 𝑐2

𝑇𝑐

𝑇𝑟

+ 𝑐3

𝐺𝑐

𝐺𝑟

𝑇𝑐

𝑇𝑟

+ 𝑐4            (16) 

 

Na Equação (13), 𝐼𝑐𝑐(𝐺𝑐 , 𝑇𝑐) é a correção da corrente de 

curto-circuito que é válida somente para a situação de 

referência, 𝐼𝑐𝑐𝑟  é a corrente de curto-circuito de referência, 𝐺𝑐 

é a irradiação solar real, 𝐺𝑟  é a irradiação solar de referência 

(1000 W/m²), 𝑇𝑐 a temperatura real, 𝑇𝑟 a temperatura de 

referência (25 °C) e α o coeficiente de temperatura.  

Na Equação (14), 𝑉𝑐𝑎(𝐺𝑐 , 𝑇𝑐) é a correção da tensão de 

circuito aberto que é válida somente para a situação de 

referência, 𝑉𝑐𝑎𝑟  é a tensão de circuito aberto de referência e 𝛽𝑡  

é o coeficiente de temperatura.    

A Equação (15) apresenta a relação entre tensão e corrente 

como uma resposta ao degrau de um sistema de 1ª ordem, no 

qual 𝜏 é uma constante de tempo que é calculada utilizando 

(16) e depende dos valores de 𝐺𝑐, 𝐺𝑟 , 𝑇𝑐, 𝑇𝑟, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 e 𝑐4.  

Na Equação (16), 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 e 𝑐4 são constantes que variam 

para cada tipo de módulo, elas podem ser calculadas através 

da solução de um sistema de equações usando o conceito de 

pseudoinversa. A excelência da pseudoinversa é a resolução 

do sistema de equações para o cálculo das constantes, 

conforme (17) e (18). 

 

                  [ 

𝜏1

𝜏2

⋮
𝜏𝑛

 ] =

[
 
 
 
 
 
 
 

   

𝐺𝑐1

𝐺𝑟

𝐺𝑐2

𝐺𝑟

⋮
𝐺𝑐𝑛

𝐺𝑟

   

𝑇𝑐1

𝑇𝑟

𝑇𝑐2

𝑇𝑟

⋮
𝑇𝑐𝑛

𝑇𝑟

   

𝐺𝑐1

𝐺𝑟

𝑇𝑐1

𝑇𝑟

       1

𝐺𝑐2

𝐺𝑟

𝑇𝑐2

𝑇𝑟

       1

      ⋮             ⋮
𝐺𝑐𝑛

𝐺𝑟

𝑇𝑐𝑛

𝑇𝑟

       1

   

]
 
 
 
 
 
 
 

[ 

𝐶1

𝐶2

𝐶3

𝐶4

 ]        (17) 

                           [𝐶] = 𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎([𝐺𝑇])[𝜏]                  (18) 

 

Utilizando o software Matlab para resolver (18) foi possível 

encontrar as constantes 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 e 𝑐4 do módulo AC-

250P/156-60S conforme Tabela 4. 

 
TABELA IV 

CONSTANTES 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 E 𝑐4 DO MÓDULO AC-250P/156-60S 

Constantes Valores 

𝑐1 1,1965 

𝑐2 1,6652 

𝑐3 0,2726 

𝑐4 0,1642 

 

     Para saber a quantidade de potência que a microfonte 

fotovoltaica vai fornecer para a microrrede considerada, foi 

necessário modelar o módulo AC-250P/156-60S e também 

escolher um perfil de temperatura e irradiação solar 

correspondente à região da UFES, considerando-se para isso 

um dia típico do mês de setembro. Os perfis de temperatura e 

de irradiação solar foram obtidos no Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e podem ser visualizados nas Fig. 15 e 

16 sucessivamente. 

 

 
Fig. 15. Perfil de Temperatura adotado para região [14]. 

 

 
Fig. 16. Perfil de irradiação solar adotado para região [14]. 

 

Para encontrar a curva de potência gerada pela microfonte 

fotovoltaica considerando o perfil de temperatura da Fig. 15 e 

o perfil de irradiação da Fig. 16, foi realizada uma modelagem 

baseada em (13) a (16) no software PSCAD, conforme       

Fig. 17.  
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Fig. 17. Modelagem feita no software PSCAD baseada em (13) a (16). 

 

Na Fig. 17, 𝑇𝑐 e 𝐺𝑐 foram coletados das Fig. 15 e 16, 𝑁𝑝 é o 

número de módulos conectados em paralelo e 𝑁𝑠 é o número 

de módulos conectados em série. Na saída do bloco que 

implementa (13) a (16), tem-se os valores de 𝐼𝑐𝑐 , 𝑉𝑐𝑎 e 𝜏 que 

são utilizados em um bloco maximum power point tracking 

(MPPT). A saída do bloco MPPT tem os valores de 𝑉𝑚 e 𝐼𝑐𝑐  

correspondentes ao ponto de máxima potência de 1 módulo. 

Para calcular a potência resultante deve-se considerar a 

associação dos módulos, sendo que neste trabalho foram 

utilizados seis módulos em série. A potência de saída dos seis 

módulos pode ser visualizada na Fig. 18. 

 

 
Fig. 18. Potência de saída dos módulos fotovoltaicos. 

F.  Cargas 

As cargas presentes na microrrede são: três bancos 

trifásicos de resistências com 100 W por fase, um ventilador 

de 100 VA com 𝑓𝑝 = 0,82 atrasado e uma fonte ATX de     

150 W que é responsável pela alimentação de um circuito de 

comando que realiza de forma automática as manobras dos 

contatores da microrrede. Dependendo do nível de geração e 

da tensão da bateria, os bancos de resistências podem ser 

rejeitados. Esta rejeição de cargas torna-se necessária para 

evitar que o banco de baterias assuma um nível crítico de 

tensão e seja danificado. Se durante muito tempo não houver 

geração de energia através das microgerações e a tensão da 

bateria estiver em um nível crítico, todas as cargas são 

rejeitadas e a microrrede é desligada como medida de 

segurança, sendo religada após retorno da geração. 

III.  DISCUSSÃO E RESULTADOS 

A.  Escolha do setpoint de potência ativa e reativa para o 

controle PQ constante 

Para considerar fielmente os perfis de vento, irradiação e 

temperatura gerados em um dia, seria necessário que a 

simulação tivesse uma duração total de 24 horas, mas, o 

objetivo principal deste trabalho é analisar a estabilidade do 

sistema, e por este motivo optou-se por considerar 4 valores de 

setpoint de potência ativa das Fig. 12 e 18 correspondentes à 

madrugada (0:00 h às 6:00 h), à manhã (6:00 h às 12:00 h), à 

tarde (12:00 h às 18:00 h) e à noite (18:00 h às 0:00h). A 

potência reativa é escolhida como 0 pu durante toda simulação 

devido Resolução Normativa N° 482 de 17 de abril de 2012 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) [17]. Os 

valores adotados podem ser visualizados na Tabela 5. 

 
TABELA V 

VALORES ADOTADOS PARA O SETPOINT DE POTÊNCIA ATIVA NAS 

MICROFONTES FOTOVOLTAICA E EÓLICA 

Período do Dia Microfonte 

Fotovoltaica 

Microfonte Eólica 

Madrugada 0 [W] 25 [W] 

Manhã 1020 [W] 50 [W] 

Tarde 1020 [W] 215 [W] 

Noite 0 [W] 215 [W] 

B.  Escolha do perfil das cargas 

Em relação ao perfil de cargas da microrrede, optou-se por 

seguir uma curva média diária de consumidores residenciais. 

Através da Fig. 19 observa-se que durante a madrugada ocorre 

o menor consumo de energia elétrica, durante a manhã e à 

tarde ocorre a máxima demanda fora do horário de ponta e 

durante a noite ocorre a máxima demanda de ponta.   

 

 
Fig. 19. Curva típica de carga média diária de consumidores residenciais [18]. 

 

Baseado no perfil de demanda de consumidores 

residenciais da Fig. 19, a Tabela 6 exibe a carga presente na 

microrrede durante os períodos do dia. 

 
TABELA VI 

VALORES ADOTADOS PARA O SETPOINT DE POTÊNCIA ATIVA NAS 

MICROFONTES FOTOVOLTAICA E EÓLICA 

Período do 

Dia 

Carga 1 Carga 2 Carga 3 Tipo de 

Carga 

Madrugada 300 [W] 100 [VA] 150 [W] LEVE 

Manhã 600 [W] 100 [VA] 150 [W] MÉDIA 

Tarde 600 [W] 100 [VA] 150 [W] MÉDIA 

Noite 900 [W] 100 [VA] 150 [W] PESADA 

 

Na Tabela 5 a Carga 1 é o banco de resistências que varia 

de acordo com o período do dia, a Carga 2 é um ventilador e a 

Carga 3 é uma fonte ATX. 
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C.  Resultados 

A simulação realizada tem um total de 42,5 s, a Tabela 7 

exibe as operações realizadas na microrrede. 

 
TABELA VII 

DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NA MICRORREDE 

Tempo Descrição das operações 

0 s a 2,5 s Ligou-se o gerador síncrono virtual 

2,5 s a 

12,5 s 

Realizaram-se as operações correspondentes 

ao período da madrugada conforme      

tabelas 5 e 6 

12,5 s a 

22,5 s 

Realizaram-se as operações correspondentes 

ao período da manhã conforme tabelas 5 e 6 

22,5 s a 

32,5 s 

Realizaram-se as operações correspondentes 

ao período da tarde conforme tabelas 5 e 6 

32,5 s a 

42,5 s 

Realizaram-se as operações correspondentes 

ao período da noite conforme tabelas 5 e 6 

 

Observa-se, através da Fig. 20, que a frequência da 

microrrede se manteve constante durante toda simulação, 

mesmo com a variação das cargas e variação de potência das 

microfontes, mostrando que o Synchronverter fornece uma 

referência estável para a sincronização das demais fontes. 

 

 
Fig. 20. Frequência na microrrede. 

 

A tensão da microrrede sofre pequenas variações devido à 

variação das cargas e nível de geração das microfontes porém, 

o controle do Synchronverter atua rapidamente e a tensão de 

pico de fase da microrrede é mantida em aproximadamente 

179,605 V, conforme Fig. 21. 

 

 
Fig. 21. Tensão de pico de fase no barramento da microrrede. 

 

Observa-se na Fig. 22, que a forma de onda de tensão 

instantânea da microrrede é puramente senoidal, mostrando a 

eficiência do filtro LCL projetado. 

 

 
Fig. 22. Tensão 3∅ instantânea no barramento da microrrede. 

 

Nota-se pela Fig. 23, que o fluxo de potência ativa da 

microrrede mostra nitidamente a estabilidade da barra de 

tensão CA, mesmo com as variações de carga e variações de 

potência entregue pelas microgerações. Em vermelho no 

gráfico, constata-se que o conjunto Synchronverter e 

conversor bidirecional pode entregar ou receber potência da 

microrrede dependendo da carga e da geração de energia, 

utilizando a bateria como elemento armazenador.  

 

 
Fig. 23. Potência ativa na microrrede. 

 

A Fig. 24 exibe a ação do Synchronverter adicionando 

inércia ao sistema. Em 12,5 s, quando é inserida carga média 

no sistema, a curva de potência ativa não muda 

instantaneamente, esta ação é importante para garantir a 

estabilidade do sistema e só é possível porque o 

Synchronverter também é composto pela modelagem da parte 

mecânica da máquina síncrona. 

 

 
Fig. 24. Potência ativa na microrrede no intervalo entre 12,5 s a 12,7 s. 

 

Verifica-se na Fig. 25 que o fluxo de potência reativa da 

microrrede mostra a estabilidade do sistema, mesmo com as 

variações de cargas e variações de potência entregue pelas 
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microgerações. Percebe-se também que a potência reativa é 

entregue à carga exclusivamente pelo Synchronverter, assim, 

as microgerações fornecem 0 pu de potência reativa para a 

microrrede, sendo esta uma determinação da resolução 

brasileira para mini e microgerações conectadas ao sistema.  

 

 
Fig. 25. Potência reativa na microrrede. 

 

Na Fig. 26, observa-se a tensão no link CC que alimenta o 

Synchronverter. A cada variação de carga e variação de 

potência das microgerações, o conversor buck-boost 

bidirecional atua controlando a tensão do link CC de 550 V. 

 

 
Fig. 26. Tensão do Link CC que alimenta o Synchronverter. 

 

A partir da Figura 27 observa-se que a condição de 

carga/descarga da bateria depende do fluxo de potência da 

microrrede, de modo que ela se carrega ou se descarrega ao 

longo da operação do sistema isolado. 

 

 
Fig. 27. Tensão do banco de baterias. 

 

Na Figura 28 é mostrada a corrente da bateria. Neste caso, 

percebe-se que a bateria é sempre carregada com corrente 

constante, visualizado o momento em que a corrente se 

encontra com sinal negativo. No intervalo da simulação 

compreendido entre 12,5 s a 32,5 s , a microrrede se encontra 

com mais geração de energia do que consumo, assim, o 

controle do conversor buck-boost é automaticamente trocado 

do modo boost para o modo buck. Isso é possível devido ao 

controle utilizado no conversor buck-boost bidirecional, 

responsável pelo carregamento da bateria. 

 

 
Fig. 28. Corrente do banco de baterias. 

IV.  CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi demonstrada a aplicação de um 

Synchronverter para provimento de referência em uma 

microrrede situada no Centro Tecnológico (CT VI) da UFES. 

Através dos resultados gerados, percebeu-se que a técnica foi 

bem aplicada, pois cumpriu-se o objetivo que era garantir a 

referência de tensão e frequência para a microrrede operando 

isolada. Mesmo que as cargas e o fornecimento de potência 

das microgerações sofressem variações, foi garantido que a 

tensão e a frequência se mantivessem constantes devido ao 

controle realizado pelo Synchronverter. Como a tensão da 

microrrede permaneceu estabilizada, a sincronização dos 

inversores que fazem a interface entre as microgerações e o 

barramento CA foi possível através do controle de potência 

constante PQ, com a tensão gerada pelo Synchronverter. Além 

da malha de controle proposta para o Synchonverter e as 

malhas do controle PQ, também foram utilizadas mais duas 

malhas de controle para controlar o conversor bidirecional e, 

consequentemente, o fluxo de potência na bateria. Em suma, 

este trabalho avaliou o desempenho de uma microrrede 

operando isolada, fortalecendo a ideia de que o avanço das 

tecnologias tende a aumentar a participação das fontes 

renováveis na matriz energética mundial. 
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