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Abstract-- By integrating more and more intermittent renewable 
sources, such as solar and wind power, in the generation scenario, 
the result is a drop in the inertial constant of the system, causing 
implications for the frequency dynamics and stability and 
operation of the power system. Thus, the search to provide new 
control strategies for such inertial systems, as well as to include 
"virtual inertia" in the control of inverter-fed renewable energy 
sources connected to the power system becomes important. 
Therefore, this paper presents a small-linearized signal model 
developed to evaluate the stability of the proposed power control 
circuit when the photovoltaic generator provides frequency 
response and discusses the emulated inertial response with 
photovoltaic systems through the synthetic inertia and the control 
strategy of slope in the time domain. The simulations, using 
MATLAB / Simulink, were performed under different speeds and 
irradiation curves, with a frequency drop caused by the insertion 
of large loads. Comparative results were presented to verify the 
effectiveness and robustness of the proposed method. 
 

Index Terms-- Control Droop, Photovoltaic System, Renewable 
Energies, Power System Stability, Syntactic Inertia. 
 

I.  INTRODUÇÃO 

e acordo com o Boletim Mensal de Monitoramento do 
Sistema Elétrico Brasileiro do mês de abril do corrente 

ano, a capacidade instalada de geração de energia fotovoltaica 
no sistema elétrico brasileiro foi de 99 MW. Esse valor ainda é 
muito baixo, pois representa cerca de 0,01% da geração elétrica 
do sistema brasileiro, porém se comparado com o mesmo 
período do ano passado, a evolução da capacidade instalada foi 
de 332,3%, uma vez que em abril de 2016 a capacidade 
instalada era de 23 MW [1].  

Ou seja, as energias renováveis intermitentes, como a 
Energia Solar e a Eólica, vem ganhando espaço cada vez mais 
a medida que as tecnologias de geração e integração com a rede 
vem sendo desenvolvidas, além do que, o avanço das fontes 
renováveis vai na mesma direção do compromisso assumido 
pelo Brasil durante a COP 21, de elevar para ao menos 23% a 
parcela de energias renováveis (além da hídrica) na matriz 
elétrica até 2030 [2]. 
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No entanto, as implantações em grande escala de fontes 
intermitentes de energia renováveis geram várias questões 
técnicas prevalentes, uma vez que não podem participar como 
outras fontes de geração convencionais na regulação da 
frequência devido não proporcionarem inércia de rotação.1 

 Outra questão técnica é a dificuldade em alcançar a 
estabilidade de frequência desses novos sistemas, pois ao 
contrário da concepção dos sistemas tradicionais de que a 
inércia da rede é suficientemente alta, com apenas pequenas 
variações ao longo do tempo, para os sistemas de energia com 
alta participação de Fontes de Energia Renovável (FER) isso 
não é válido, além do que, esses contêm menos unidades de 
geração que fornecem energia de reserva. Isso tem implicações 
na dinâmica de frequência e na estabilidade e operação do 
sistema de potência, pois a dinâmica de frequência é mais 
rápida em sistemas de potência com baixa inércia de rotação, 
tornando o controle de frequência e a operação do sistema de 
potência mais desafiador. 

 Em especial, a geração fotovoltaica em larga escala pode 
produzir efeitos danosos à estabilidade dinâmica e transitória 
do sistema de potência, considerando que os inversores de 
acoplamento à rede elétrica de sistemas fotovoltaicos não 
exibem recursos de emulação de resposta inercial tal como os 
existentes na eletrônica de potência que acopla os 
aerogeradores ao sistema elétrico dos tipos 3 e 4 ou nas turbinas 
tipo DFIG, com a inércia natural do eixo da turbina que é 
diretamente acoplado ao sistema de potência. 

Portanto, este artigo apresenta um modelo de pequeno sinal 
linearizado desenvolvido para avaliar a estabilidade do circuito 
de controle de potência proposto quando o gerador fotovoltaico 
fornece resposta em frequência e discute a resposta inercial 
emulada com sistemas fotovoltaicos por meio da inércia 
sintética e da estratégia de controle de inclinação no domínio 
do tempo. 

II.  IMPACTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE 

POTÊNCIA 

À medida que a integração das FER’s começa a atingir 
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valores significativos em um sistema de energia, teoricamente 
há a redução na dependência do combustível fóssil, o 
melhoramento do perfil de tensão e o aumento da confiabilidade 
do sistema de energia. No entanto, a alta penetração de FER 
pode levar a desafios críticos de estabilidade de frequência. 
Primeiro, as FER geralmente têm respostas inerciais baixas ou 
inexistentes. Por exemplo, as turbinas eólicas de velocidade 
variável geralmente estão conectadas à rede por conversor 
eletrônico de potência, que efetivamente desacoplam a inércia 
da turbina eólica dos transientes do sistema atenuante [3]. 

Além disso, as plantas fotovoltaicas solares não fornecem 
nenhuma resposta de inércia ao sistema de energia elétrica. 
Portanto, substituir fontes convencionais por FERs reduzirá a 
inércia de todo o sistema de energia. Devido a essa redução de 
inércia, a Taxa de Variação da Frequência (do inglês Rate of 
change of frequenc - ROCOF) do sistema de energia será alta o 
suficiente para ativar o controlador de alivio de carga, mesmo 
em pequenas magnitudes de desequilíbrio. 

Em segundo lugar, um aumento no nível de penetração das 
FER diminui o número de unidades de geração que fornecem 
energia de reserva para controle primário e secundário.  

Para superar os desafios de estabilidade de frequência 
representados pela pequena resposta de inércia e energia de 
reserva, as FERs devem criar novas técnicas de controle de 
frequência para permitir a participação em operações de 
regulação de frequência. 

 

III.  IMPACTO NO CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

O controle de frequência em um sistema de energia pode ser 
dividido em duas fases. Em uma primeira fase, os controladores 
de frequência das usinas ainda não foram ativados. Os 
geradores absorverão ou libertarão sua energia cinética para 
interromper a mudança de frequência. Esta fase é chamada de 
resposta inercial, porque a inércia amortece as mudanças de 
frequência. Numa segunda fase, a primeira fase é estabilizada e 
depois é restaurada para a frequência nominal respectivamente 
pelo controle primário (ação do regulador) e pelo controle 
secundário [4]. Medidas adicionais, como o alívio automático 
de carga, podem ser tomadas em caso de desvios graves de 
frequência. Nas seções a seguir, é descrito o impacto da 
integração de renováveis em ambas as fases. 

A. Resposta Inercial 

Após um desvio de frequência, a energia cinética 
armazenada nas massas rotativas do sistema gerador é liberada, 
tornando a dinâmica de frequência do sistema de energia mais 
lenta e, portanto, mais fácil de regular. A energia rotacional é 
dada como em (1). 

 2
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Sendo que J  é o momento de inércia da máquina síncrona 

e mf
 a frequência de rotação da máquina. A energia cinética 

armazenada em um único eixo gerador é frequentemente 
expressa proporcional à sua potência e é chamada constante de 
inércia H em (2). 
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Onde nS  representa a potência aparente nominal do gerador 
e H indicando a duração do tempo durante o qual a máquina 
pode fornecer sua potência nominal exclusivamente com a 
energia cinética armazenada. A constante de inércia é medida 
em segundos e cai tipicamente na faixa de 2-9 segundos para 
grandes usinas de energia [5]. Em geral, para as usinas de 
energia com a mesma tecnologia, a constante de inércia é 
inversamente proporcional à classificação.  

A equação de balanço clássica, uma representação de 
modelo bem conhecida para geradores síncronos, descreve a 
resposta inercial do gerador síncrono como a mudança na 

frequência de rotação mf , ou velocidade de rotação (3), do 
gerador síncrono após um desequilíbrio de energia como em 
(4). 
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Sendo mP
 a energia mecânica fornecida pelo gerador e eP

 
a demanda de energia elétrica.  

Observando que as excursões de frequência são geralmente 
pequenos desvios em torno do valor de referência, substituímos 

mf
por 0f

 e mP
 por 0,mP

e completamos a Equação de 
balanço clássica, adicionando amortecimento de carga 
dependente da frequência, uma propriedade auto estabilizadora 
de sistemas de energia, formulando (5). 
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Aqui 0f
 é a frequência de referência e cD

indica a 
constante de amortecimento de carga dependente da frequência. 

0,mP
 é o potência nominal gerado nominalmente do gerador. 

Outra definição de amortecimento de carga é ck
com (6). 
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                                       (6)  

A alta participação dos geradores convencionais é traduzida 
em uma grande inércia rotacional do sistema de energia aqui 
apresentado. Quanto maior a constante de inércia H, mais lentos 
e favoráveis são a dinâmica de frequência, isto é, para desvios 

de frequência de falhas idênticas mf
e suas derivadas 



mf
são 

menores. 
O controlador secundário precisa de vários minutos para 

recuperar a frequência do sistema ao seu valor nominal. 
Portanto, uma potência de reserva deve estar disponível para 
cobrir o aumento das demandas de energia durante este período. 
Com H, a constante de inércia de todo o sistema de energia. 
Assumindo, que a Taxa de Variação de Frequência (ROCOF) 
pode ser expressa como em (7). 
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O ROCOF é, portanto, determinado principalmente pela 
magnitude do desequilíbrio de energia e pela inércia do sistema. 
Essa inércia do sistema depende principalmente de dois fatores: 
o número de geradores operacionais e a inércia de cada um 
desses geradores. Os geradores síncronos em usinas de energia 
clássicas podem contribuir para essa inércia, devido ao forte 
acoplamento entre a velocidade de rotação e a frequência 
elétrica [6]. 

As turbinas eólicas e as unidades fotovoltaicas, por outro 
lado, equipadas com conversores que desacoplam eletricamente 
o movimento do gerador a partir da frequência da rede, 
normalmente não fornecem resposta inercial. A substituição da 
geração convencional por energia eólica e solar resultará em 
uma menor inércia do sistema, que no caso de um evento de 
frequência pode levar a um ROCOF alto [6]. 

Esse aumento no ROCOF pode levar a um efeito em cascata 
de desconectar a geração distribuída (como parques eólicos e 
solares menores) se eles estiverem protegidos contra a 
ilhamento por relés ROCOF. 

 

IV.  CONTROLE DROOP 

O controle Droop é a estratégia de controle comumente 
aplicada aos geradores para controle de frequência primária (e 
ocasionalmente controle de tensão) para permitir o gerador 
paralelo, por exemplo, compartilhamento de carga. A potência 
ativa e a reativa transmitidas através de uma linha sem perdas é 
dada por (8) e (9), respectivamente [7]. 
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As equações (8) e (9) representam as potências ativa P e 

reativa Q sendo injetadas na rede, onde é a fase entre E eV , 

e   é o ângulo entre tensão e corrente. 
Normalmente, a impedância de linha Z é 

predominantemente indutiva, fazendo valer a condição X  >>

R , onde X  é a reatância e R  a resistência. Para esses casos, 

pode-se desprezar R, fazendo com que 2/   e levando as 
equações (8) e (9) a tomarem as formas (10) e (11), 
respectivamente. 
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Considerando ainda que o ângulo de potência   é muito 

pequeno, como normalmente o é, tem-se  )(sen  e 

1)cos(  , o que transforma as equações (10) e (11) em (12) 
e (13), respectivamente. 
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De acordo com (12) e (13) pode-se observar que P e Q 

podem ser tratadas como grandezas desacopladas e 
independentes, e que estas dependem predominantemente do 

ângulo de potência  e da diferença de tensão E-V, 
respectivamente. 

A técnica do Droop utiliza o controle da tensão e da 
frequência do inversor para regular as potências ativa e reativa 
injetadas na rede já que o controle de frequência controla 
dinamicamente o ângulo de potência. Da mesma forma, a 
técnica do Droop permite também controlar as potências ativa 
e reativa no intuito de realizar compensação de tensão e 
frequência da rede elétrica. 

As curvas de decaimento (Droop) que refletem a influência 
da frequência e tensão nas potências são aquelas dadas por (14) 

e (15), onde M e W  são as inclinações das retas. 

 00 PPM                           (14) 

 00 QQWEE                           (15) 

Onde   é a Frequência angular da rede e E  é a Tensão do 
inversor (Droop). 

Isso constitui a base do controle de frequência e tensão, onde 
as potências ativas e reativas são ajustadas de acordo com as 
características lineares. Estas duas equações são traçadas nas 
características abaixo: 

A característica de queda de frequência acima pode ser 

interpretada da seguinte forma: quando a frequência cai de 0  

para  , a saída de energia gerada pode aumentar de 0E  para 

E . Uma queda na frequência indica uma carga aumentada e 

uma necessidade de energia muito mais ativa. Muitas unidades 
paralelas com a mesma característica de queda aumentam a sua 
potência de saída ativa, o que provoca queda na frequência [8]. 
O aumento na saída de energia ativa estabilizará a redução de 
frequência e as unidades se estabelecerão em saídas de potência 
ativas e frequência em um ponto de estabilização na 
característica de inclinação. A característica de controle de 
inclinação, portanto, permite que muitas unidades 
compartilhem carga sem as unidades agressivas entre si para 
controlar a carga [9]. 

Pequenas variações de frequência e tensão são suficientes 
para causar grandes variações nas potências ativa e reativa 
fornecidas, respectivamente. Dessa forma, permitindo 
variações na rede elétrica pequenas o suficiente para ainda 
respeitar os requisitos de norma, pode-se realizar o controle da 
potência ativa e reativa conforme necessário com o método de 
Droop. 

 

V.  ESTRATÉGIAS DE EMULAÇÃO DE INERCIA 

Ao integrar cada vez mais fontes renováveis no cenário de 
geração, tem-se como consequência a queda da inércia e o 
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sistema de energia pode até tornar-se completamente inercial. 
Sendo assim, torna-se importante a busca para fornecer novas 
estratégias de controle para tais sistemas inerciais como um 
todo, bem como incluir a chamada "inércia virtual" no controle 
de fontes de energia renováveis alimentadas por inversor 
conectadas ao sistema de energia. Estratégias avançadas de 
controle podem fazer com que esses sistemas de energia 
renovável alimentados por inversor se comportem de forma 
semelhante aos geradores síncronos [10]. Usando a frequência 
do sistema como uma das variáveis controladas e entradas para 
o controlador, torna-se possível simular uma resposta de 
energia semelhante à dos geradores síncronos clássicos. Isso é 
mostrado na Fig. 1. 

Um sinal de controle extra é enviado ao inversor para 
fornecer suporte de frequência. O controle emula tanto a 
resposta inercial (inércia virtual) como o controle primário 
(Droop) de um gerador síncrono. A reserva de energia para o 
controle de frequência é criada pela adição de um 
armazenamento de energia ou pelo deslocamento da turbina 
eólica / unidade fotovoltaica. É necessário um controle de 
coordenadas entre o inversor, o armazenamento de energia e o 
deslocamento da unidade [11], [12]. 

No contexto liberalizado, é importante reconhecer que o 
funcionamento da rede será fundamentalmente diferente, mas o 
operador do sistema é limitado em suas operações (ações). São 
necessários códigos de rede adequados para que os geradores 
independentes não perturbem o sistema de energia de maneira 
prejudicial. Isso inclui um estudo cuidadoso dos serviços 
auxiliares disponíveis que podem ser disponibilizados a partir 
das unidades fotovoltaicas e turbinas eólicas. 

 
 

Fig. 1. Suporte de frequência para energias renováveis: diagrama de controle. 

 

VI.  TÉCNICAS PARA REGULAÇÃO DE 

FREQUÊNCIA UTILIZANDO FONTE 

FOTOVOLTAICA 

 
Devido a crescente penetração de sistemas fotovoltaicos nas 

redes de transmissão a energia de reserva da unidade 
convencional restante se tornará insuficiente para regular a 
frequência do sistema nas condições da ilhamento. Além disso, 
devido ao alto custo dos sistemas fotovoltaicos são introduzidas 
diferentes técnicas para Rastrear o Ponto de Máxima Potência 
(do inglês Maximum Power Point Tracking - MPPT) no sentido 
de extrair a potência máxima dessa fonte. No entanto, o uso de 

técnicas MPPT permite que o os sistemas fotovoltaicos 
funcionem sem energia de reserva [13].  

De acordo com [14], os inversores fotovoltaicos inteligentes 
não possuem a capacidade de controle comercial total para 
mudar a potência de saída dos sistemas fotovoltaicos, mesmo 
que tenham a capacidade de fornecer regulação de frequência 
reduzida, reduzindo a potência. Além disso, a pesquisa 
relacionada a esse tipo de controle ainda está nos estágios 
iniciais e, principalmente, depende de dois tipos de controle. O 
primeiro tipo usa o sistema fotovoltaico suportado pelo Sistema 
de armazenamento de energia (do inglês Energy Storage System 
– ESS) para regular a frequência, enquanto o segundo tipo 
propõe a técnica de deslocamento para sistema fotovoltaico sem 
ESS, conforme apresentado em [15]. 

Entre as técnicas analisadas está a descrita em [14,15]. A 
Fig. 2 mostra a técnica de deslocamento utilizada na concepção 
de emulação de inercia no sistema, que é conseguida 
aumentando a tensão do sistema fotovoltaico além da tensão no 
ponto máximo de potência - 

MPPV  (do inglês Maximal Power 

Point – MPP). Isto é conseguido aumentando o valor de  MPPV  

pela tensão da carga - cV , o que permite que a matriz 

fotovoltaica mantenha algum poder de reserva. Esse poder de 
reserva não será liberado até que a frequência do sistema se 
desvie. Sob estas condições, um sinal de controle proporcional 

ao desvio de frequência fdcV    é adicionado à tensão de 

referência DC. 

 
Fig. 2. Controlador para PV [15]. 

 
É mostrado na Fig. 2 que a mudança na potência de saída do 

PV não dependerá apenas do valor MPPV , mas também depende 

do desvio de frequência, conforme dado pela  (16). 

 

fdccMPPdcref VVVV                     (16) 

 
A operação do controlador deslocado é ilustrada na Fig. 3, 

onde PV está trabalhando no ponto 3 para manter algum poder 
de reserva. Esta situação continua até que a frequência do 
sistema comece a diminuir, em que ponto, um sinal de controle 
relacionado ao desvio de frequência reduzirá a tensão do PV e 
fará o PV funcionar no ponto 2. 

Esse controlador discutido na Fig. 2 ainda não é o ideal, uma 
vez que não leva em consideração a potência de reserva restante 
para cada unidade fotovoltaica. Por esta razão, todas as 
unidades fotovoltaicas liberarão as mesmas quantidades de 
potência ativa necessárias para a regulação da frequência, 
mesmo que a potência de reserva de cada unidade não seja 
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igual. Como resultado, algumas unidades fotovoltaicas com 
menos reservas chegarão ao MPP mais rápido e não poderão 
contribuir com regulação adicional da frequência. Isso levará à 
distribuição não uniforme da regulação de frequência. 

 

 
 

Fig. 3. Sistema fotovoltaico com a técnica de deslocamento [16]. 

 
Para resolver este problema uma nova modificação ao 

controlador anterior, adicionando um novo sinal de controle que 

representa a força de reserva restante reserveV , como mostrado 

na Fig. 4. A tensão de referência do novo controlador é dada 
pela equação (17), o que mostra claramente que a potência de 
saída liberada das unidades fotovoltaicas não é igual e depende 
da energia de reserva disponível para cada uma. 

 

   2.. preservefdcdeloardMPPdcref KVfVVVV      (17) 

 
Fig. 4. Controlador aprimorado que considera a quantidade disponível reserva 
[16] 

 

VII.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As simulações realizadas foram executadas utilizando o 
software MATLAB / Simulink para diferentes valores de 
constate de inercia e curvas de radiação as quais apresentavam 
valores com variação no tempo e irradiação constante. Os dados 
utilizados para simulação da fonte convencional de energia 
elétrica são disponibilizados na Tabela 1. 

 
TABELA 1 

DADOS DA FONTE DE GERAÇÃO CONVENCIONAL 
 

Potência Nominal 200 MVA 
Tensão Nominal 13,8 KV 

Frequência 60 Hz 

Reatâncias Xd/Xd’/Xd” 1,305/0,296/0,252 pu 
Reatâncias Xq/Xq” 0,474/0,243 pu 

Reatância Xl 0,18 pu 
 
Como já se é sabido, as unidades fotovoltaicas não fornecem 

nenhuma resposta de inércia ao sistema de energia elétrica. 
Portanto, nos casos em que a constante de inércia H das 
máquinas síncronas que compõem o sistema de fontes elétricas 
convencionais forem mais baixas a probabilidade de 
acionamento do ROCOF será maior devido a Taxa de Variação 
da Frequência do sistema de energia ser alta o suficiente para 
ativar o controlador de alivio de carga, mesmo em pequenas 
magnitudes de desequilíbrio. 

 Simulações com diferentes valores da constate de inercia 
equivalente do sistema foram utilizadas a título de comparação 
entre resultados. 

Para valores em que a constante de inercia foi baixa quando 
introduzido grandes cargas a estabilidade do sistema fica 
comprometida fazendo com que a frequência assuma um 
aspecto de reta crescente, como mostrado na Fig. 5. 

 

 
Fig. 5. Frequência do sistema com parâmetro de H = 1.2 s. 
 

 
Fig. 6. Geração Fotovoltaica com parâmetro de H = 1.2 s. 

 
Em simulações realizadas na qual a constante de inercia H 

obtinha valores mais altos pode-se observar o impacto da fonte 
renovável fotovoltaica na frequência do sistema, conforme Fig. 
7. 

 

 
Fig. 7. Comparação entre frequência (vermelho) e potência gerada pelo PV 
(preto).  
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O que se observa dos resultados encontrados é que no 
período em que o sistema fotovoltaico está fornecendo energia 
para o sistema, a frequência do mesmo decai comprovando a 
teoria de que a inserção de fontes de energias alternativas, neste 
caso a fotovoltaica, degradam a frequência do sistema. Como 
se sabe essa degradação da dinâmica de frequência afeta a 
estabilidade e operação do sistema de potência. Quando o 
sistema de geração fotovoltaico não está mais fornecendo 
potência ao sistema a frequência, então, se eleva. 

No caso com a constante de inercia maior, a velocidade 
angular da máquina síncrona encontrada foi menor do que se 
comparado com o caso em a constante de inercia era menor. Por 
exemplo, no caso com H = 1,2 s foi aproximadamente 2.3 pu, 
enquanto que no caso com H = 3,2 a frequência angular foi de 
aproximadamente 1,6 pu, conforme Fig. 8. 

 

 
Fig. 8. Frequência angular da Máquina síncrona com parâmetro de H = 3.2 s. 

 
A frequência angular é importante, pois é usada para as 

curvas de decaimento na técnica do Droop que utiliza o controle 
da tensão e da frequência do inversor para regular as potências 
ativa e reativa injetadas na rede e realizar compensação de 
tensão e frequência da rede elétrica. 

 

 
Fig. 9. Geração fotovoltaica (azul) e corrente da geração fotovoltaica 
(vermelho) da PV. 

 
Outro ponto explorado foi a utilização de valores de cargas 

baixos e elevados. Em cargas muito baixas o uso de energias 
renováveis causa a desativação de usinas tradicionais e 
consequentemente diminuição da inércia total da rede. Por esse 
motivo, a estabilidade do sistema elétrico simulado entrou em 
colapso sem o algoritmo de regulação da frequência, conforme 
mostra Fig. 10 onde se observa o comportamento da frequência 
angular da máquina síncrona.  

A frequência do sistema, por sua vez, assumiu um aspecto 
de reta crescente durante o tempo de simulação reforçando o 
resultado que comprova a instabilidade do sistema, conforme 
Fig. 11. Com relação a potência mecânica desenvolvida pela 

máquina síncrona se observa que a mesma tendeu a zero o seu 
valor, conforme Fig. 12.   

 

 
Fig. 10. Frequência angular da máquina síncrona para baixos valores de carga. 

 

 
Fig. 11. Frequência do sistema para baixos valores de carga. 

 

 
Fig. 12. Potência mecânica da máquina síncrona para baixos valores de carga. 

 
Ainda com relação a simulação utilizando valores de cargas 

muito baixo, observou neste caso a maior produção de energia 
proveniente da fonte fotovoltaica se comparado com os demais 
casos estudados, como se pode observar na Fig. 13. 

 

 
Fig. 13. Geração fotovoltaica para baixos valores de carga. 

 
Para os casos envolvendo valores de cargas muito elevados 

se observou que a velocidade angular da máquina síncrona 
obteve valor próximo a 1,75 pu, como pode ser observado na 
Fig. 14. 
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Fig. 14. Frequência angular da máquina síncrona para elevados valores de 
carga. 

 
Com relação a potência gerada pela fonte de energia 

fotovoltaica, observa-se na Fig. 15 que conforme a demanda de 
potência do sistema era requerida, ou seja, quanto maior o 
aumento de carga era solicitado da geração maiores eram os 
valores de geração fotovoltaica necessária para a regulagem da 
frequência do sistema. 

 

 
 

Fig. 15. Geração fotovoltaica (azul) e corrente da geração fotovoltaica 
(vermelho) para elevados valores de carga. 

 

VIII.  CONCLUSÃO 

O aumento das fontes de energia renováveis resulta em uma 
necessidade urgente de avaliar seu impacto na estabilidade da 
rede, pois tanto a resposta inercial quanto o controle primário e 
secundário são altamente influenciados pela integração de 
energias renováveis. 

Alguns métodos de controle foram apresentados neste artigo 
para mitigar esse impacto da integração de fontes de energia 
renováveis no suporte de frequência. Para isso, o objetivo 
principal deste trabalho foi implementar um modelo de pequeno 
sinal linearizado de rastreamento para seguir um sinal de 
comando, que muda de acordo com o desvio de frequência para 
avaliar a estabilidade de um sistema composto por unidades 
convencional e renovável, sendo que a última se trata de uma 
fonte fotovoltaica.  

O efeito da penetração de energias renováveis é mais notável 
em situações de baixa carga, pois o uso de energias renováveis 
causará a desativação de usinas tradicionais e 
consequentemente diminuirá a inércia total da rede. No caso da 
fonte renovável em questão, a resposta da rede é reduzida 
somente durante momentos de alta carga (maior inércia inicial) 
devido as unidades solares serem completamente inerciais. 

É claro que, quando o sistema de energia possui uma inércia 

muito pequena ou mesmo torna-se inercial, toda a metodologia 
de controle de frequência precisa ser redefinida e novos 
métodos precisam ser desenvolvidos para manter a frequência. 

Sendo assim, as técnicas de controle discutidas neste 
documento foram projetadas para utilizar o sistema fotovoltaico 
como uma fonte confiável para participarem na regulação 
primária de frequência em sistemas elétricos no modo 
conectado à rede ou off-grid. Essas técnicas foram 
principalmente baseadas no controlador MPPT executando a 
matriz fotovoltaica no Método de Deslocamento para emulação 
de inercia e controle Droop. 

O sistema elétrico analisado apresenta elevada penetração de 
energia solar fotovoltaica. Quando aplicado o Método do 
Deslocamento em vez de o sistema operar no ponto de potência 
máxima, este é operado num ponto de funcionamento inferior. 
Desta forma, é possível estabelecer um nível de reserva 
(Preserve) que permite aumentar a produção aquando de 
variações de frequência. O funcionamento a um ponto inferior 
ao máximo é conseguido operando o sistema a uma tensão 
superior àquela que corresponde ao ponto de potência máxima 
(VMPP). 

Quanto ao Controle Droop, pequenas variações de 
frequência e tensão, o suficiente para ainda respeitar os 
requisitos de norma, são utilizadas para causar grandes 
variações nas potências ativa e reativa fornecidas, 
respectivamente, podendo dessa forma realizar o controle da 
potência ativa e reativa conforme necessário. 

 

IX.  REFERÊNCIAS   

[1] Mistério de Minas e Energia (2017). “Boletim Mensal de Monitoramento 
do Sistema Elétrico Brasileiro”. MME, Brasília, DF. [Online]. Available: 
http://www.mme.gov.br/documents/1138781/1435504/Boletim+de+Mo
nitoramento+do+Sistema+El%C3%A9trico+-+Abril-
2017.pdf/87e67ebf-f72e-4693-9900-9dbb30853adf 

[2]  BRASIL. Instituto Nacional de Eficiência Energética - INEE. “Geração 
Distribuída”. Instituto Nacional de Eficiência Energética, 2011. 
Disponível em: 
<http://www.inee.org.br/down_loads/forum/Notas%20sobre%20GD.pdf
> Acesso em: 12 jan 2017. 

[3] Mohammad Dreidy, H. Mokhlis, Saad Mekhilef, “Inertia response and 
frequency control techniques for renewable energy sources: A review” in 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 69 (2017), pp. 144–155. 

[4] P. Kundur, “Power system stability and control,” McGraw-Hill Inc., New 
York, 1994. 

[5] W. Stevenson and J. Grainger, “Power System Analysis”. New York, US: 
McGraw-Hill, 1994. 

[6] B. Fox et al., “Wind Power Integration: connection and system 
operational aspects”. London, UK: The Institution of Engineering and 
Technology, 2007. 

[7] Fábio Simim Colares. “Comparação quantitativa de métodos de 
paralelismo de módulos fotovoltaicos com a rede elétrica para geração 
distribuída através de controle de conversores de potência” Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 
MG, 2012. 

[8] Sandeep Anand, Baylon G. Fernandes, and Josep M. Guerrero, 
“Distributed Control to Ensure Proportional Load Sharing and 
Improve Voltage Regulation in Low-Voltage DC Microgrids”, IEEE 
transactions on power electronics, vol. 28, no. 4, april 2013. 

[9] M.Shamily and M.Saravanan, “Autonomous control of interlinking 
converter in hybrid PV-wind microgrid”, Journal of Electrical and 
Electronics Engineering, vol. 10, pp. 2278-1676, Jan-Feb. 2015. 

[10]  A. Dobakhshari, S. Azizi, and A. Ranjbar, “Control of microgrids: 
Aspects and prospects,” in IEEE International Conference on 
Networking, Sensing and Control (ICNSC), Apr. 2011, pp. 38–43 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 8

[11] K. Sakimoto, Y. Miura, and T. Ise, “Stabilization of a power system with 
a distributed generator by a Virtual Synchronous Generator function,”in 
IEEE 8th International Conference on Power Electronics and ECCE,Jun. 
2011, pp. 1498 –1505. 

[12] T. Loix, K. De Brabandere, J. Driesen, and R. Belmans, “A Three-Phase 
Voltage and Frequency Droop Control Scheme for Parallel Inverters,”in 
33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Nov. 
2007, pp. 1662 –1667. 

[13] De Brito MAG, Galotto L, Sampaio LP, de Azevedo e Melo G, Canesin 
CA. “Evaluation of the main MPPT techniques for photovoltaic 
applications”. In: Proceedings of IEEE Trans Ind Electron. 2013; 60: p. 
1156–67. 

[14] Zarina P, Mishra S, Sekhar P. “Deriving inertial response from a non-
inertial PV system for frequency regulation”. In: Proc IEEE Int Drives 
and Energy Syst Conf (PEDES) on IEEE Power Electronics; 2012. p. 1–
5  

[15] Zarina P, Mishra S, Sekhar P. “Photovoltaic system based transient 
mitigation and frequency regulation”. In: Proceedings of the 2012 Annual 
IEEE India Conference (INDICON); 2012. p. 1245–9. 

[16] Zarina P, Mishra S, Sekhar P. “Exploring frequency control capability of 
a PV systemin a hybrid PV-rotating machine-without storage system”. Int 
J Elect Power Energy Syst 2014;60:258–67. 

 

X.  BIOGRAFIAS 

 
Vanessa M. R. Possui curso técnico em Eletrotécnica 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará (2009) e graduação em Engenharia 
Elétrica pela Universidade Federal do Pará (2015). 
Atualmente é mestranda no Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica na Universidade 
Federal do Pará na área de Sistemas de Energia 
Elétrica.  
 
 

 
 

Marcus V. A. Nunes Mestrado em Engenharia 
Elétrica pela Universidade Federal do Pará (1996) e 
Doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2003). Atualmente é 
Professor Associado da Universidade Federal do Pará. 
Tem larga experiência na área de Engenharia Elétrica, 
com ênfase em Máquinas Elétricas e Dispositivos de 
Potência, atuando principalmente nos seguintes temas: 
aerogeradores de velocidade variável e de velocidade 
fixa, realidade virtual aplicada a sistemas de energia 

elétrica, geradores de indução duplamente excitados, controle inteligente 
aplicado a sistemas elétricos de potência e sistemas de energia elétrica. 
 
 


