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Resumo - A importância e a utilização das fontes de energia 

renováveis, como a solar fotovoltaica, têm ganhado um grande 

destaque na matriz energética mundial devido à crescente 

demanda de eletricidade e aos problemas ambientais causados 

pelos combustíveis fósseis, levando os sistemas tradicionais a 

considerarem operações de créditos e custo de energia, fluxo de 

potência, estabilidade da rede de distribuição e qualidade da 

tensão e corrente utilizadas. Este trabalho apresenta uma 

topologia de inversores fotovoltaicos para o controle da potência 

reativa no sistema de distribuição para compensação ativa do fator 

de potência por meio da utilização do sistema estacionário αβ0 e 

de controladores proporcionais-ressonantes. Utilizando-se o 

software MATLAB/Simulink®, foi implementado um sistema 

fotovoltaico completo com algoritmo de MPPT capaz de 

compensar os reativos de diferentes tipos de cargas em um ponto 

de acoplamento comum (PAC) com a rede, composto de um 

conversor CC-CC e de um inversor trifásico de dois níveis com 

filtro LC. Os resultados observados atenderam o objetivo 

proposto, uma vez que o inversor conservou o fator de potência 

próximo da unidade em situações com variação acentuada da 

irradiação solar, além de manter o equilíbrio do fluxo de potência 

no sistema para variações bruscas na carga, além de conservar o 

perfil da tensão no PAC aproximadamente senoidal. 

 
Palavras-chave - inversor fotovoltaico, fator de potência, 

controle de reativos, qualidade de energia. 

I.  INTRODUÇÃO 

M anos recentes, a importância e a utilização de fontes de 

energia renováveis têm ganhado um grande destaque na 

matriz energética mundial, não somente pela redução da 

dependência de combustíveis fósseis, mas principalmente por 

razões ambientais relacionadas com as alterações climáticas e 

os seus efeitos para a humanidade. Consequentemente, a 

energia solar vem despertando interesse em diversos países por 

ser uma tecnologia considerada limpa, inesgotável e com menor 

impacto ambiental em relação às fontes tradicionais de 

energia [1]. 

A fim de conseguir uma melhor utilização da energia gerada, 

a qualidade de energia em sistemas de distribuição tornou-se 

destaque nestas últimas duas décadas. Neste cenário, várias 

soluções vêm sendo propostas, entre as quais, encontram-se a 

compensação de energia reativa e a compensação de correntes 

harmônicas. Estes dois tipos de compensação podem ser feitos 

por meio de componentes passivos ou por conversores 

eletrônicos de potência, tais como os compensadores síncronos 

estáticos e os filtros de ativos de potência. Por outro lado, 

devido à natureza da geração de energia fotovoltaica, 

dispositivos eletrônicos de potência são necessários para 

converter a tensão CC em tensão alternada. Entre as topologias 

existentes para injeção de energia, muitos são os trabalhos que 

as utilizam a fim de unir duas funcionalidades em um único 

dispositivo, propiciando a injeção de potência ativa e melhoria 

da qualidade de energia em um único conversor [2]. 

O uso generalizado ou específico das unidades de geração 

distribuída através das fontes renováveis de energia cria novos 

problemas para as concessionárias que administram o sistema 

elétrico devido ao planejamento, controle e gerenciamento do 

sistema de distribuição, tais como a perda de coordenação em 

sistemas de proteção devido à sobrecorrentes, religamentos 

instantâneos e operações em ilhamento. Estas questões 

envolvem a qualidade da energia gerada no local da planta, 

além dos problemas associados com a inserção inadequada 

dessas novas fontes de energia [3], [4], [5], [6]. Como resultado, 

o inversor fotovoltaico com o fornecimento de energia reativa 

tem um papel muito importante nos sistemas que envolvam a 

energia solar, pois o número de integrações destes sistemas é 

mais elevado na rede de distribuição de baixa tensão do que nas 

redes de média ou de alta tensão. Este dispositivo contribui na 

melhoria da sua resposta transitória em caso de falhas e 

distúrbios, aliviando à rede no transporte de reativos e 

proporcionando que o seu fornecimento seja feito o mais 

próximo dos consumidores ou das cargas [7], [8] [9]. 

Alguns trabalhos realizam o controle da potência reativa por 

meio da geração da corrente de referência do inversor, como em 

[7] e [10], ou pela tensão do ponto de acoplamento comum, 

como em [11], [12] e [13]. Ambas as técnicas decompõem o 

sistema trifásico nos referenciais αβ0 ou dq0 para geração dos 

sinais de referência do inversor por meio de controladores 

proporcionais-ressonantes (PR) ou proporcionais-integrais (PI), 

respectivamente. Portanto, considerando todo o contexto 

exposto, que apresenta as questões e desafios relacionados à 

qualidade da energia elétrica nos sistemas de distribuição, este 

trabalho tem o objetivo de apresentar um estudo e 

implementação de uma topologia de inversores fotovoltaicos 

que possa contribuir para o controle da potência reativa injetada 
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na rede, compensando de forma ativa o fator de potência e 

aumentando a qualidade de energia no local da instalação da 

planta. 

II.  METODOLOGIA 

O inversor utilizado neste trabalho será o conversor trifásico 

de dois níveis com modulação PWM senoidal; a escolha se 

justifica devido à simplicidade de construção e de ser a 

topologia mais utilizada em aplicações práticas, além de 

simplificar as malhas de controle do sistema. A técnica de 

geração dos sinais de referência será baseada na transformação 

αβ0, uma vez que permite gerar uma tensão de referência 

sintonizada na frequência da rede para o ponto de acoplamento 

comum em paralelo com algoritmo de rastreio de máxima 

potência MPPT (do inglês, Maximum Power Point Tracker) que 

maximiza a corrente injetada pelo sistema. A tensão disponível 

nas dependências do laboratório de pesquisa é de 127/220 V - 

60 Hz; valor que será adotado no projeto dos indutores e 

capacitores do inversor. 

A.  Configuração do Sistema Fotovoltaico de Entrada 

O sistema fotovoltaico de entrada é idealizado como duas 

strings conectadas em paralelo, cada uma com quatro módulos 

em série de 260 W, que resulta em uma potência total a ser 

transferida de 2,08 kW, com ponto de máxima potência em 

121,6 V e 17,12 A; um capacitor de saída de 1 mF é inserido 

para atenuar as variações abruptas de tensão devido às 

oscilações rápidas de temperatura e irradiação solar.  

B.  Conversor CC-CC 

Considerando que a tensão do barramento CC seja de 400 V, 

um conversor elevador de tensão se faz necessário para acoplar 

o gerador fotovoltaico a estrutura CC-CA. Baseado na 

topologia boost, a configuração full-bridge se mostra mais 

adequada para este projeto, conforme apresenta a Fig. 1. Sua 

escolha é feita por meio do estudo realizado em [14] e [15], que 

relaciona o custo, a eficiência de conversão e a potência 

transferida em diversas topologias CC-CC.  
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Fig. 1. Conversor Full-Bridge Elevador 

 

A Tabela I apresenta os valores de projeto do conversor 

descrito, obtidos por meio da metodologia clássica de [16], [17] 

e [18], em que foi adotada uma ondulação máxima de corrente 

e de tensão igual a 2,0 % no indutor e no capacitor do 

barramento CC, respectivamente. O cálculo deste último é 

realizado por meio da metodologia de [19]. A frequência de 

chaveamento f
c
 utilizada é de 6 kHz. 

 

TABELA I 

RESUMO DO PROJETO DO CONVERSOR CC-CC 

Parâmetros Valores de Projeto 

n ( Ns Np)⁄  2,23 

L1 (mH) 10,36 

C1 (μF) 2000,0 

C.  Algoritmo de MPPT 

O algoritmo de Perturbar e Observar (P&O) é a estratégia de 

MPPT frequentemente mais utilizada e ao mesmo tempo a mais 

simples de ser implementada. O seu funcionamento consiste em 

periodicamente alterar (aumentar ou diminuir) a tensão de saída 

do módulo fotovoltaico através da variação do ciclo de trabalho 

d do conversor CC-CC [20], [21]. Como a tensão de saída do 

conversor full-bridge é constante em 400 V, o algoritmo P&O 

maximiza a corrente injetada no inversor em função da 

dinâmica do mesmo ou das variações da irradiação solar. 

D.  Algoritmo de Sincronização com a Rede - PLL 

O algoritmo de sincronização do inversor com a rede de 

distribuição consiste em um algoritmo de detecção de fase PLL 

(do inglês, Phase-Locked Loop) de referência síncrona (dq0) 

com a substituição do controlador PI por um de lógica fuzzy 

adicionado de um filtro de média móvel. A dedução do número 

de amostras, assim como a definição das funções de pertinência 

são encontradas em [22]. Considerando uma rede de 60 Hz e 

uma frequência de amostragem de 20 kHz, o número de 

amostras é igual a 167. 

E.  Projeto do filtro LC de Saída do Inversor 

Das diversas topologias existentes de filtros de saída de 

inversores trifásicos, a topologia LC apresentada na Fig. 2 se 

mostra mais adequado para controlar o conversor trifásico, uma 

vez permite o controle do perfil da tensão alternada de saída 

com o uso da parcela capacitiva e da corrente injetada por meio 

da indutiva. Na literatura existem diversas maneiras para 

determinar os valores do indutor e capacitor do filtro LC; neste 

trabalho, será utilizada as equações deduzidas por [23]. 
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Fig. 2. Filtro LC de Saída do Inversor 
 

Considerando as ondulações de tensão e corrente inferiores 

a 1,0 % e 30 %, respectivamente, para a mesma frequência de 

amostragem do conversor CC-CC, chega-se que  
L2 = 2,0 mH e C2 = 10,0 μF. 
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F.  Projeto do Controlador de Corrente do Inversor 

O circuito equivalente monofásico da Fig. 2 permite obter a 

equação diferencial da dinâmica da malha de corrente do 

inversor, que depende exclusivamente do componente indutivo 

do sistema. Para cada fase a, b e c, tem-se: 

 -[vinv(t)]abc + L2

d[iL2
(t)]

abc

dt
 + [vpac(t)]abc

 =  0 (1) 

A Equação (2) expressa a relação entre a tensão do inversor 

e a tensão do link-CC em função do ciclo de trabalho de cada 

fase, do funcionamento do conversor trifásico de dois níveis, 

obtém-se [24]: 

 -[vinv(t)]abc = [d(t)]abc ( 
vdc

2
 ) (2) 

Mudando o eixo de referências de abc para αβ0, as fases 

trifásicas deixam de ser controladas individualmente e passam 

a ser vistas como dois subsistemas (αβ), simplificando as 

malhas de controle; a componente zero não é utilizada, pois 

assume-se inicialmente que o sistema esteja equilibrado.  

Substituindo (2) em (1), convertendo o resultado para o 

sistema estacionário αβ0, aplicando a Transformada de Laplace 

e interpretando a tensão PAC como uma perturbação, 

eliminando-a da malha, chega-se na expressão base que 

relaciona a corrente de referência com o ciclo de trabalho do 

conversor: 

 GiL2d
(s) = 

[iL2
(t)]

αβ0

[d(t)]αβ0

 = 
vdc

2L2s
 (3) 

A metodologia descrita para a definição da malha do 

controlador de corrente é feita em [11] no eixo de referência 

dq0. Analogamente, para αβ0, chega-se na malha de controle 

da Fig. 3: 

PI
+

-

[d(t)]αβ0   
[iL2

(t)]
αβ0ref

   [iL2
(t)]

αβ0
   

[vpac(t)]
αβ0

   

+
  

2

vdc

   
+

GiL2d
(s) 

 

Fig. 3. Malha de Controle da Corrente do Inversor 

 

Utilizando a ferramenta do Lugar Geométrico das Raízes 

(LGR) e adotando um tempo de assentamento Ta = 1 ms, os 

valores do ganho proporcional kp e integral ki do controlador PI 

valem 12,2 e 3168,0, respectivamente. 

O controlador PR é representado por um sistema de segunda 

ordem em que se pode ajustar a largura de banda ωb da 

frequência desejada. Seja ωr a frequência angular do sinal da 

fundamental, em (4) apresenta-se o controlador utilizado neste 

trabalho [13], [25]: 

 GPR(s)  =  kp + 
2kih

ωbs

s2 + 2ωbs + ωr
2
 (4) 

A Equação (5) apresenta a relação entre os ganhos integrais 

kih e ki dos controladores PR e PI, respectivamente. A atenuação 

de ωb garante a estabilidade do controlador e seu valor foi 

definido após diversas simulações no desenvolvimento deste 

trabalho. Outras metodologias podem ser encontradas na 

literatura, como em [26]. 

 kih
  =  

ki

ωb

 (5) 

Utilizando os valores de projeto, substituindo (5) em (4), 

fazendo ωb = 5 rad/s e aplicando a Transformada Bilinear para 

uma frequência de amostragem de 20 kHz, o controlador de 

corrente para o tempo discreto é dado por: 

 GiL2d
(z)  =  

0,158346348 * z2 - 0,158346348

z2 - 1,999144984 * z  + 0,999500169
 (6) 

G.  Projeto do Controlador de Tensão do Inversor 

O controlador de tensão é responsável em gerar a corrente 

de referência da estrutura de controle da Fig. 3. Portanto, do 

componente capacitivo do filtro LC da Fig. 2, a equação 

diferencial da dinâmica da malha de tensão do PAC é dada pela 

expressão em (7): 

 
d[vpac(t)]

abc

dt
 =   

1

C2

  [iL2
(t)]

abc
 -   

1

C2

  [ipac(t)]
abc

 (7) 

Adotando o mesmo procedimento de projeto do controlador 

de corrente em (7), porém considerando a corrente de saída do 

inversor como uma perturbação, chega-se: 

 GvpaciL2
(s) = 

[vpac(t)]
αβ0

[iL2
(t)]

αβ0

 = 
1

C2s
 (8) 

A malha de controle de tensão é descrita pela Fig. 4: 

+

-
PI[vpac(t)]

αβ0ref
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+
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Fig. 4. Malha de Controle da Tensão do Inversor 

 

Utilizando o LGR e um tempo de assentamento Ta = 3 ms, 

mais lento que a malha interna de corrente, kp = 0,04 e 

ki = 0,064. Adotando o mesmo procedimento de discretização 

da malha de corrente, o controlador de tensão é dado por (9): 

 GvpaciL2
(z)  =  

0,000003199 * z2 - 0,000003199

z2 - 1,999144984 * z  + 0,999500169
 (9) 

H.  Projeto do Controlador de Potência Ativa 

A saída do filtro LC do inversor não será conectada 

diretamente com o sistema de distribuição. Se assim fosse, a 

tensão do PAC passaria ser imposta e fixa pela rede e o controle 

da malha de tensão deixaria de ter finalidade para a 

compensação de reativos, podendo prejudicar o desempenho do 

conversor trifásico. Por meio de um indutor de acoplamento 

entre o filtro e a rede de distribuição, o fluxo de potência de 

ativos e reativos pode ser controlado por meio do ângulo de 

defasagem 𝛿 e amplitude da tensão geradas, respetivamente.  

A Fig. 5 apresenta a conexão equivalente monofásica entre 

o inversor e a rede de distribuição: 
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LaciLac
 

  CARGAvpac∠δ vr∠0° 

 

Fig. 5. Conexão do Indutor de Acoplamento com à Rede 
 

Das deduções dos autores [11] e [27], tem-se, para a potência 

ativa, que: 

 Pr = -
vrvpac

2πfrLac

δ (10) 

Equacionando o fluxo de potência, obtém-se: 

 Pdc = Pr + Pcarga (11) 

Substituindo (10) em (11) e expressando a tensão do link-CC 

em termos da capacitância e derivada da tensão, e isolando a 

última, a expressão base do controlador de potência ativa é dada 

pelo equilíbrio da tensão do barramento CC em 400 V com o 

ângulo de defasagem da tensão gerada, conforme apresenta (12) 

[12], [13]: 

 
dvdc

dt
 = -  

1

C1vdc

 
vrvpac

2πfrLac

δ +  
1

C1vdc

 Pcarga (12) 

Aplicando a Transformada de Laplace e interpretando que a 

potência da carga seja uma perturbação ao sistema, tem-se: 

 Gvdcδ(s) = 
vdc

δ
 = -

vrvpac

2πfrLacC1vdcs
 (13) 

Dos procedimentos descritos pelos autores em [11], a malha 

de controle da tensão do link-CC é apresentada na Fig. 6: 

PI+
-

+
+

 
2πfrLac

vrvpac

 Pcarga 

vdc vdcref
 Gvdcδ(s) 

δ 

 
Fig. 6. Malha de Controle da Tensão do Link-CC do Inversor 
 

Por meio do LGR, um tempo de assentamento 

Ta = 5 ms, mais lento que a malha interna de corrente, e um 

indutor de acoplamento de 1 mH, kp = -0,05 e ki = -0,5; nota-se 

que a função de transferência do ângulo de defasagem tem sinal 

negativo, o que leva os ganhos do controlador serem inferiores 

a zero. Pelo procedimento de discretização, tem-se: 

 Gvdcδ(z)  =  
-0,050012500 * z + 0,049987500

z  - 1
 (14) 

I.  Projeto do Controlador de Potência Reativa 

O controle da potência reativa é feito por meio da amplitude 

da tensão do PAC. Das deduções de [11] e [27], tem-se: 

 Q
r
 = 

vr[vr - vpac]

2πfrLac

 (15) 

Derivando a potência reativa, assumindo que a tensão da 

rede seja constante e aplicando a Transformada de Laplace, 

pode-se chegar na relação entre a potência reativa e a derivada 

da tensão do PAC (v̇pac): 

 GQrv̇pac
(s) = 

Q
r

v̇pac

 = -
Vr

2πfrLacs
 (16) 

Analogamente ao controlador de potência ativa, a malha de 

controle de reativos é mostrada na Fig. 7: 

PI+
-

Q
r
 Q

rref
 

dvpac

dt
 

GQrv̇pac
(s) 

 
Fig. 7. Malha de Controle da Potência Reativa 

 

Por meio do LGR e considerando Ta = 3 s para que a 

resposta do controlador de reativos seja bem mais lenta do que 

a de potência ativa para priorizar o fluxo de potência da mesma, 

kp = -0,04 e ki = -0,04. Pelo procedimento de discretização, 

tem-se: 

 GQrv̇pac
(z) =  

-0,040001000 * z + 0,039999000

z  - 1
 (17) 

Nota-se que a saída do controlador de reativos deve ser 

conectada a um integrador para gerar a tensão de referência do 

inversor, uma vez que a mesma gera a sua derivada. 

J.  Geração da Tensão de Referência do Inversor 

A tensão do ponto de acoplamento comum pode ser 

decomposta em dois sinais ortogonais por meio do seu próprio 

ângulo defasagem, isto é, pode ser representada no eixo dq0, 

conforme apresenta a Fig. 8, que converte o eixo de referências 

para αβ0 [12], [28]: 

dq0

αβ0

cos

sen

δ 

vpac [vpac(t)]
αβ0

ref

   

vpac
d
 

vpac
q
 

Controladores de

Potência Ativa e Reativa

 
Fig. 8. Gerador de Tensão de Referência do PAC 

III.  RESULTADOS COMPUTACIONAIS 

As simulações dos conversores CC-CC, CC-CA e seus 

respectivos controladores foram realizadas no ambiente de 

programação do MATLAB/Simulink®. Os testes de 

compensação de reativos foram realizados com a variação 

torque aplicado em um motor de indução trifásico de 1100 W, 

uma vez que o fator de potência apresenta diferentes valores ao 
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longo do carregamento da máquina.  

Todas as simulações foram realizadas em um período de 10 s 

e estão sujeitas a um mesmo perfil de irradiação solar que varia 

de acordo com a Fig. 9 e foram atribuídas de tal forma que o 

sistema de controle pudesse ser testado sob mudanças abruptas 

da intensidade da luz solar, apresentando um formato de rampa 

com intervalo de duração de 1 s. A temperatura das células 

fotovoltaicas é assumida como constante e vale 25 °C. 

 

Fig. 9. Comportamento da Irradiação Solar 

 

O perfil de torque aplicado no motor é mostrado pela Fig. 10: 

 

Fig. 10. Torque Aplicado no Motor de Indução Trifásico 

 

A Fig. 11 apresenta o comportamento da potência ativa nas 

variáveis do sistema partir do instante de tempo t = 2 s, que 

consiste no transitório de energização do inversor trifásico e dos 

sistemas de controles. Pode-se observar que inversor 

fotovoltaico foi capaz de acompanhar a capacidade de geração 

dos módulos fotovoltaicos ao longo do tempo e injetar energia 

na rede de distribuição, alimentando o motor de indução 

trifásico. O perfil da potência consumida pela carga molda 

diretamente o da rede, uma vez que a primeira está intimamente 

ligada ao torque aplicado no eixo, que varia desde à plena carga 

entre 4 e 5 s e das proximidades à vazio no intervalo de 7 a 8 s. 

A Fig. 12 mostra que o consumo de potência reativa pela 

máquina de indução sistema é constante, independente da 

variação da carga no eixo. Neste caso, o inversor fotovoltaico 

forneceu toda a solicitação de reativos, mantendo a potência 

vista pela rede em torno de zero com baixa oscilação, conforme 

apresenta a janela em destaque do mesmo gráfico. 

 

Fig. 11. Comportamento das Potências Ativas 

 

Fig. 12. Comportamento das Potências Reativas 

 

A Fig. 13 mostra o comportamento da tensão e da corrente 

da rede durante a compensação do motor de indução, com 

destaque de que ambas estão em fase, porém defasadas de 180°, 

uma vez que a rede é vista como uma unidade consumidora de 

potência, recebendo energia da fonte solar. Na Fig. 14 é 

possível notar que o fator de potência se encontra em torno da 

unidade, sendo superior ao valor de 0,92, imposto por norma; o 

mesmo se mostrou estável para as variações dinâmicas do 

torque e irradiação solar. 

A Fig. 15 salienta o perfil das correntes envolvidas no 

processo do controle do inversor, em que apresentam um 

contorno senoidal com algumas oscilações que não 

comprometem a correção do fator de potência e a qualidade da 

tensão gerada, que pode ser observada na Fig. 16, posto que 

possui a resposta em frequência da Fig. 17 com taxa de 

distorção harmônica (THD) de 2,80 %, inferior ao valor 

estipulado pela norma brasileira, que é igual à 10 %. Por outro 
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lado, a corrente injetada na rede de distribuição apresenta uma 

distribuição harmônica igual à mostrada na Fig. 18 no trecho de 

8,5 a 8,55 s, indica que há a presença de uma componente CC 

na corrente gerada pelo inversor, elevando à taxa de distorção 

da saída para 21,8 %. 

 

Fig. 13. Tensão e Corrente da Rede (fase a) 

 

Fig. 14. Fator de Potência 

 

Fig. 15. Destaque das Correntes da Rede, PAC (inversor) e Carga 

 

Fig. 16. Destaque das Tensões da Rede e do PAC (inversor) 

 

Fig. 17. Trifásico Espectro de Frequência da Tensão do PAC 

 

Fig. 18. Espectro de Frequência da Corrente da Rede 

IV.  CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um inversor 

fotovoltaico para compensação de reativos na rede distribuição 

baseado em controladores proporcionais-ressonantes. Os 
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resultados obtidos nas simulações foram extremamente 

satisfatórios, uma vez que os controladores propostos 

mantiveram o fator de potência igual à unidade por meio da 

injeção de reativos, enquanto que o fluxo de potência ativa 

apresentava oscilações devido às alterações na corrente da 

carga através de um motor de indução com torque variável e 

mudanças no valor da irradiação solar. Além disto, a tensão 

gerada pelo conversor trifásico mostrou-se senoidal, com baixa 

distorção harmônica, atendendo as normas brasileiras. Como 

continuidade da pesquisa, trabalhos futuros sugerem a 

aplicação dos controladores ressonantes para a compensação 

harmônica de cargas não-lineares junto ao controle instantâneo 

do fator de potência. 
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