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Abstract -- Microgrids are changing the perception of the 

traditional distribution power systems. This concept allows the 

creation of systems islands able to operate regardless of the main 

grid, with some sort of controls required, when circumstances 

lead to the network failure. In this sight, this paper presents a 

static-dynamic analysis of the islanding, islanded operation and 

reconnection processes of microgrids with different levels of 

control. Therefore, an IEEE 34 bus modified system presenting 

local distributed generation sources was considered and the 

islanding, operation and reconnection processes analyzed.  In 

addition, to ensure consistency of results, simulations were 

performed for a variety of microgrid scenarios considering 

different levels of control. The results shown that microgrids 

possessing only primary control are able to perform the islanding 

and reconnection processes within satisfactory conditions for 

slight variations of generation/demand. This scenario is enhanced 

when a secondary control methodology is presented, maintaining 

the system operation at desirable conditions for higher rates of 

generation/demand variations. 

 
Index Terms — Microgrids, Islanding, Distributed 

Generation, Primary Control, Secondary Control. 

 

 

Resumo – Micro redes estão mudando a percepção do sistema 

de distribuição tradicional. Esse conceito permite a criação de 

sistemas ilhados capazes de operar independentemente da rede 

principal, com a presença de alguns controles, quando as 

circunstancias ocasionarem falhas na rede principal. Nesta 

perspectiva, este trabalho apresenta uma análise estático-

dinâmica dos processos de ilhamento, operação isolada e 

reconexão de microredes com diferentes níveis de controle. Para 

isso, o sistema IEEE 34 barras modificado apresentando 

unidades de geração distribuida local foi empregado e os 

processos de ilhamento, operação e reconexão analisados. Ainda 

mais, para garantir a consistência dos resultados, simulações 

foram realizadas para uma variedade de cenários para a micro 

rede considerando diferentes níveis de controle. Os resultados 

indicaram que micro redes possuindo apenas controle primário 

são capazes de realizar os processos de ilhamento e reconexão 

com condições satisfatórias para pequenas variações de 

geração/demanda. Este cenário é aprimorado quando uma  
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metodologia de controle secundário esta presente, assim 

mantendo o sistema operando dentro de condições satisfatórias 

para maiores taxas de variações de geração/demanda. 

 
Palavras Chaves — Micro redes, Ilhamento, Geração 

distribuída, Controle primário, Controle secundário. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

 

formação de micro redes está transformando a percepção  

dos sistemas de distribuição tradicionais. Este conceito 

permite o estabelecimento de ilhas no sistema capazes de 

operar independente da rede principal, desde que alguns 

requerimentos de controle sejam atendidos [1]. 

Devido a aspectos econômicos, muitas das propostas para a 

operação de micro redes em modo ilhado se baseiam na 

implementação apenas de controle primário [2]-[3], sendo um 

consenso, de maneira geral, a utilização do método droop para 

realização desta ação de controle devido a sua característica 

local e distribuída, não necessitando de novas infraestruturas 

para seu funcionamento [4]. 

A referência [4] apresenta uma revisão sobre os principais 

desenvolvimentos para aplicação do método de controle droop 

a redes ilhadas. Em [5]-[7], evoluções e considerações sobre a 

característica transitória do droop são discutidas. A 

implementação em micro redes em nível de distribuição é 

desenvolvida em [2]. Já [3] apresenta uma proposta mais 

abrangente desenvolvendo sua implementação para um 

sistema de distribuição trifásico desequilibrado.  

Contudo, a implementação de controle primário por vezes 

pode não ser suficiente para a manutenção do sistema sob 

condições operativas satisfatórias em situações de ilhamento. 

Nesta perspectiva, uma proposta de controle secundário 

simplificada e de menor custo associado para implementação 

em micro redes com capacidade de operação isolada é 

desenvolvida em [1]. 

Visando a avaliação de tais aspectos, este trabalho 

apresenta uma análise estático-dinâmica dos processos de 

ilhamento, operação ilhada e reconexão de micro redes com 

diferentes níveis de controle. Para isto, o sistema teste IEEE 

34 barras modificado com inserção de geração distribuída 

local foi considerado, sendo analisados os processos de 
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ilhamento, operação isolada e reconexão para micro redes com 

diferentes níveis de controle. Para garantia da consistência dos 

resultados, as simulações foram realizadas para uma variedade 

de cenários da micro rede considerando diferentes níveis de 

controle.  

Os resultados indicam que as micro redes que possuem 

apenas controle primário são capazes de realizar os processos 

de ilhamento, operação isolada e reconexão em condições 

satisfatórias para pequenas variações de geração/demanda. 

Este cenário é aprimorado com a associação de uma 

metodologia de controle secundário, mantendo a operação do 

sistema em condições desejáveis para maiores taxas de 

variações de geração/demanda. 

 

II.  FLUXO DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DESEQUILIBRADO PARA 

MICRO REDES 

 

Micro redes de distribuição são sistemas radiais com 

elevada razão R/X. Suas características de topologia, entre 

outros aspectos técnicos, fazem com que a análise de fluxo de 

carga necessite de algumas modificações frente à resolução do 

problema para o sistema de transmissão. Abordagens por meio 

de rotação de eixos [8], coordenadas polares [9] e processo de 

varredura [10] são algumas das metodologias para análise 

deste problema. 

Neste trabalho a metodologia utilizada é baseada na relação 

entre as correntes nodais e correntes de ramo do sistema 

associada ao método de varredura backward-forward e 

considera a existência de controle primário droop [3]. Deste 

modo, para um sistema radial de ‘n’ nós, são possíveis ‘n-1’ 

correntes de ramo. A corrente nodal ‘j’ pode ser definida pela 

corrente de entrada do ramo ‘i-j’ subtraída das correntes dos 

nós conectados a barra ‘j’, ‘k(j)’. Estando esta relação 

expressa pela Equação (2.1) 

 

 

𝐼𝑗 =  𝐼𝑖𝑗 −   𝐼𝑗𝑘(𝑗) 

 

(2.1) 

 

As correntes nodais e de ramo são relacionadas pela matriz 

incidência de elementos, ‘K’. Trata-se de uma matriz 

quadrada não-singular de ordem ‘n-1’ na qual os elementos da 

diagonal principal K(j,j) são iguais a ‘1’, e os demais 

elementos incidentes entre os nós ‘i’ e ‘j’ iguais a ‘-1’, K(i,j). 

Todos os demais elementos são nulos. Essa relação é 

representada nas equações (2.2) e (2.3).  

.nó ramoI K I  (2.2) 

1.ramo nóI K I  (2.3) 

 

Generalizando a formulação para uma rede de distribuição 

trifásica três matrizes de incidência são desenvolvidas. As 

correntes nodais para cada fase são obtidas pela relação 

descrita nas Equações (2.4)-(2.7). 

 

 
A A A A

nó L sh G

B B B B

nó L sh G

C C C C

nó L sh G

I I I I

I I I I

I I I I

  

  

  

 

 

(2.4) 

𝐼𝐿
𝐴,𝐵,𝐶 =  

𝑎𝑏𝑠  𝑉𝑛ó
𝐴,𝐵,𝐶

 
𝑛

× 𝑐𝑜𝑛𝑗  𝑆𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐴,𝐵,𝐶

 

𝑐𝑜𝑛𝑗  𝑉𝑛ó
𝐴,𝐵,𝐶

 
  

 

(2.5) 

  

1

2

A A

sh AA AB AC nó

B B

sh BA BB BC nó

C C

sh CA CB CC nó

I Y Y Y V

I Y Y Y V

I Y Y Y V

    
    

    
        

 (2.6) 

  

𝐼𝐺
𝐴,𝐵,𝐶 =  

 𝑃𝐺,𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐴,𝐵,𝐶

− 𝑗𝑄𝐺,𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐴,𝐵,𝐶

 

𝑐𝑜𝑛𝑗  𝑉𝑛ó
𝐴,𝐵,𝐶

 
 

 

(2.7) 

 

Onde: 

 
, ,A B C

LI são calculadas de acordo com a Equação (2.5), na 

qual o índice ‘n’ representa o modelo de carga empregado (‘0’ 

para potência constante, ‘1’ para corrente constante e ‘2’ para 

impedância constante);  

𝐼𝑠ℎ
𝐴,𝐵,𝐶

 
 são calculadas de acordo com a Equação (2.6);  

𝐼𝐺
𝐴,𝐵,𝐶

 
 são calculadas de acordo com a Equação (2.7). 

 

De posse das correntes nodais, as correntes de ramo de 

cada fase são calculadas de acordo com a Equação (2.3). Em 

seguida, as quedas de tensão nos ramos são determinadas pela 

Equação (2.8), e finalmente, as tensões nodais são obtidas 

utilizando a Equação (2.9). 

 

 
 
 
 ∆𝑉𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑗

𝐴

∆𝑉𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑗
𝐵

∆𝑉𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑗
𝐶

 
 
 
 

=  

𝑍𝐴𝐴_𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖𝑗 𝑍𝐴𝐵_𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖𝑗 𝑍𝐴𝐶_𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖𝑗

𝑍𝐵𝐴_𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖𝑗 𝑍𝐵𝐵_𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖𝑗 𝑍𝐵𝐶_𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑗

𝑍𝐶𝐴_𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖𝑗 𝑍𝐶𝐵_𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖𝑗 𝑍𝐶𝐶_𝑟𝑎𝑚𝑜𝑖𝑗

 

 
 
 
 𝐼𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑗

𝐴

𝐼𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑗
𝐵

𝐼𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑗
𝐶

 
 
 
 

  (2.8) 

 
 
 
 𝑉𝑛ó 𝑗

𝐴

𝑉𝑛ó 𝑗
𝐵

𝑉𝑛ó 𝑗
𝐶

 
 
 
 

=  

𝑉𝑛ó 𝑖
𝐴

𝑉𝑛ó 𝑖
𝐵

𝑉𝑛ó 𝑖
𝐶

 −

 
 
 
 ∆𝑉𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑗

𝐴

∆𝑉𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑗
𝐵

∆𝑉𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑗
𝐶

 
 
 
 

 

 

(2.9) 

 

 

O processo ocorre de maneira iterativa até que o erro seja 

menor que o limite de tolerância adotado. 
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III.  CONTROLE PRIMÁRIO DROOP 

 

O método de controle droop é uma estratégia de controle 

descentralizada na qual a frequência do sistema é definida a 

partir da demanda de potência ativa, e a tensão regulada em 

função das variações de potência reativa. Quando adotado em 

geradores não síncronos, a lógica de controle é executada por 

meio de modulação PWM (Pulse Width Modulation), 

produzindo uma rápida resposta para o controle de tensão, 

ângulo e frequência [11] da unidade geradora. 

Nesta perspectiva, duas topologias podem ser assumidas. A 

primeira, Single Master Operation (SMO), consiste em um 

gerador mestre que regula a frequência para os demais 

geradores escravos. A segunda propõe a operação conjunta de 

todos os geradores despacháveis, Multi Master Operation 

(MMO) [12], onde todos participam do compartilhamento de 

carga de acordo com o seu droop individual [13], sendo esta a 

metodologia adotada para este trabalho. Esta capacidade de 

contribuição distribuída é um dos principais benefícios da 

operação interligada da rede, uma vez que quanto maior for o 

número de unidades geradoras participantes, melhor será sua 

regulação primária e reposta a perturbações. 

O controle droop pode ser realizado utilizando as Equações 

(3.1) e (3.2), estando seu comportamento ilustrado na Fig. 1. 

 

* .w w m P   (3.1) 

* .QV V n   (3.2) 

 

 
Fig. 1: Representação do método de controle droop 

 

Em que: 

 ‘w*’: frequência a vazio; 

 ‘w’ : frequência para uma potência ativa ‘P’ injetada; 

 ‘m’: proporção de potência ativa que o inversor absorve; 

 ‘V*’: nível de tensão em vazio; 

 ‘V’ : nível de tensão para uma energia reativa ‘Q’ injetada; 

 ‘n’ : proporção da potência reativa que o inversor absorve. 

 

IV.  CONTROLE SECUNDÁRIO BASEADO EM DROOP 

 

O controle secundário é responsável pela execução do 

controle de frequência do sistema elétrico após a ocorrência 

de um distúrbio. Este controle permite que colaboradores pré-

definidos, uma pequena parcela dos geradores do sistema, 

ajustem seus parâmetros droop, a fim de manter a frequência 

da rede no nível de referência. Deste modo, viabilizando o 

despacho de geração distribuída e regulação de tensão e 

frequência do sistema ilhado para manutenção da operação em 

níveis de referência. 

Para isso, ajustes nos valores nas curvas de estatismo dos 

geradores são efetuados iterativamente em função da demanda 

do sistema ilhado sendo efetuado o redespacho das unidades 

GDs [1].  

Ao final, associação do controle primário e secundário 

produz a capacidade de controle ilustrada pela Fig. 2. 

 

 

Fig. 2: Método droop com controle primário e secundário [1] 

 

 

Além do movimento em 2 sentidos, deslizando nas curvas 

droop pré-definidas, o controle secundário permite a transição 

entre diferentes curvas droop por meio de atualizações dos 

parâmetros de estatismo e auxiliando na manutenção da 

operação do sistema dentro dos níveis estabelecidos por 

normas. 

V.  METODOLOGIA 

 

Este trabalho busca a verificação das capacidades de 

controle necessárias para sobrevivência de micro redes 

durante situações de ilhamento. Para isso verificações são 

executadas para diversos cenários objetivando a identificação 

dos quais a existência de controle primário se faz suficiente, 

tal como quando se torna necessária a prática de ações de 

controle secundário. 

Nesta perspectiva, uma ferramenta para execução de fluxos 

de potência considerando a inserção de geração distribuída 

despachável é necessária. Associada a esta ferramenta a 

implementação de controle primário pelo método droop deve 

ser executada, bem como devem ser disponibilizadas ações de 

controle secundário. 

Para esta análise um período de avaliação noturno foi 

considerado, assim a diminuição de demanda ao longo da 

noite permitirá que diferentes cenários de ilhamento sejam 

obtidos e a metodologia estressada. 

 

A.  Sistema Teste 

 

O sistema utilizado neste trabalho é baseado no sistema 

IEEE 34 barras sendo executadas modificações para torná-lo 

mais adequado ao estudo. Dentre elas estão presentes duas 
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unidades de geração distribuída despacháveis, uma central 

geradora hidroelétrica (CGH) e uma central termoelétrica de 

pequeno porte. 

O diagrama representando o sistema teste está descrito na 

Fig. 3. O detalhamento das unidades geradoras é apresentado 

na Tabela 1. 

 
Fig. 3: Micro rede baseada no sistema teste IEEE 34 barras 

 

 
Tabela 1: Dados geração local despachável 

Unidade de 
Geração 

Nó de 
Alocação 

Máxima 
Nominal de 

Geração (MW) 

Potência de Despacho 
Operação Normal 

(MW) 

CGH 800 2,5 2,0 

CTE 856 1,0 0,7 

    

 

B.  Limites Operacionais 

 

Os limites operacionais adotados neste trabalho são os 

parâmetros estabelecidos por norma regida pela [14], estando 

os mesmos descritos a seguir: 

 

▪ Frequência  

• Limite superior: 60,5 (Hz) 

• Limite inferior: 59,5 (Hz) 

 

▪ Tensão 

• Limite superior: 1,05 p.u. 

• Limite inferior:  0,95 p.u. 

 

VI.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir do sistema teste, diferentes cenários de ilhamento 

foram desenvolvidos. Primeiramente, a micro rede foi 

considerada dotada apenas de capacidade de controle primário 

droop, sendo posteriormente as mesmas análises executadas 

com a implementação de ações de controle secundário. 

A cenarização geral do comportamento da micro rede com 

controle primário é apresentada a seguir para a micro rede 

com ocorrência de ilhamento às 23:00h. 

O perfil de demanda, geração e perdas da micro rede é 

descrito pela Fig. 4. É possível observar uma significativa 

redução de demanda durante o período de operação isolada, 

ocasionada por políticas de corte de carga baseadas em níveis 

de prioridade e período funcional. A retomada ao suprimento 

nominal ocorre após a reconexão, 2:00h. Deve-se notar que há 

uma grande diferença entre as demandas pré e pós ilhamento, 

este fato se deve ao perfil de decaimento noturno. 

 
Fig. 4: Perfil de demanda, geração e perdas da micro rede 
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A contribuição de geração local e pela rede principal é 

ilustrada na Fig. 5. 

 
Fig. 5: Contribuição rede principal e geração local 

 

Sendo a variação de frequência da micro rede apresenta 

pela Fig. 6.  

 

 
Fig. 6: Variação de frequência da micro rede para ilhamento às 

23:00h 

 

Pode-se observar que logo após o ilhamento, uma 

significativa queda de frequência ocorre rompendo os limites 

operacionais estabelecidos por norma. Deste modo, 

desconsiderando a existência de proteções e implicações 

técnicas ao funcionamento dos equipamentos, caso a micro 

rede continuasse em operação, esta condição de violação se 

manteria até às 23:45h.  

À medida que o período analisado evolui, a demanda da 

micro rede apresenta sucessivas reduções até o momento da 

reconexão, podendo ser observadas alterações no valor de 

frequência que passam a estar dentro da faixa operativa 

aceitável por norma. Ao final, após a reconexão, a micro rede 

retorna à operação em nível de referência de frequência sendo 

as ações de controle de frequência assumidas pela rede 

principal. 

 

Para estressar a capacidade de controle de uma micro rede 

dotada apenas de controle primário, diferentes momentos para 

a ocorrência de ilhamento foram considerados. Os resultados 

sob a análise de frequência são apresentados pelas Fig. 7-11. 

 

 
Fig. 7: Variação de frequência da micro rede para ilhamento às 1:00h 

 

 
Fig. 8: Variação de frequência da micro rede para ilhamento às 2:00h 

 

 

É possível verificar que para os diferentes momentos de 

ilhamento, obtidos pela translação do período inicial e com 

manutenção da duração do ilhamento, variações significativas 

nos níveis de frequência são observadas. Estas variações 

ocorrem uma vez que a diferença entre a demanda da micro 

rede e o suprimento por geração local diminuem ao longo do 

período analisado até o momento no qual a geração local 

passa a ser superior à demanda da micro rede ilhada 

acarretando um aumento de frequência. Estas ocorrências 

podem ser diretamente observadas pela formulação do método 

droop. 

A sumarização das variações de frequência da micro rede 

com controle primário para os diferentes horários de 

ilhamento é apresenta na Fig. 9. 
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Fig. 9: Variação de frequência da micro rede com controle primário para diferentes horários de ilhamento  

 

Pode-se observar que para a ocorrência de eventos que 

levem ao ilhamento da micro rede a partir das 23:45h, a 

existência de apenas controle primário é suficiente para a 

manutenção da operação da micro rede dentre de limites 

operacionais. Fato este que se mantém até o final do período 

analisado, contudo deve-se ressaltar que a partir das 4:00h a 

potência de geração local é maior do que a demanda da rede 

ilhada, o que ocasiona um aumento de frequência 

Tendo em vista que o controle primário por si somente não 

é capaz de garantir a operação da micro rede dentro de limites 

satisfatórios para todas as possíveis ocorrências. A 

consideração da implementação de controle secundário foi 

efetuada. 

Os resultados da micro rede com a presença de controle 

secundário para o cenário de operação critico são apresentados 

a seguir pela Fig. 10. 

  

 
Fig. 10: Variação de frequência da micro rede com controle primário e secundário para diferentes horários de ilhamento  

 

É possível notar que até mesmo para o cenário crítico, a 

micro rede mantem-se em níveis de operação satisfatórios e 

extremamente próximos ao nível de referência. Deste modo, 

além de garantir a operação da micro rede dentro dos limites 

estabelecidos por norma durante todo o período analisado, 

deve-se ressaltar que a qualidade de serviço é melhorada 

quando há a existência de controle secundário. 

A sumarização das variações de frequência para os 

diferentes possíveis momentos de ilhamento em face a 

existência de controle primário e secundário na micro rede é 

sumarizada na Tabela 2. 
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Tabela 2: Sumarização das variações de frequência para os diferentes possíveis momentos de ilhamento 

Ilhamento 

C
o

n
tr

o
le

 

P
ri

m
ár

io
 

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a 

(H
z)

 

59,3476 59,3517 59,4211 59,4611 59,5279 59,6253 59,6958 59,7257 59,7512 59,7561 59,8684 59,8733 60,1631 60,1683 60,1683 60,1165 60,1109 

Se
cu

n
d

ár
io

 

60,0005 60,0002 60,0006 60,0002 60,0000 59,9996 60,0004 60,0003 60,0003 60,0003 60,0001 60,0001 60,0001 60,0001 60,0001 60,0003 60,0003 

Horário (h) 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 04:30 05:00 05:30 

 

 

 

VII.  CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresenta uma análise estático-dinâmica dos 

processos de ilhamento, operação ilhada e reconexão de micro 

redes com diferentes níveis de controle.  

Os resultados indicam que micro redes que possuem apenas 

controle primário são capazes de realizar os processos de 

ilhamento, operação isolada e reconexão em condições 

satisfatórias para pequenas variações de geração / demanda. 

Este cenário é aprimorado com a associação de uma 

metodologia de controle secundário, mantendo a operação do 

sistema em condições desejáveis para maiores taxas de 

variações de geração / demanda. 
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