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RESUMO 

 

BASTIANI, Bruno A. Regulador suplementar para o controle auxiliar de frequência em 
microrredes ilhadas. 2016. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de 
Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 
2016. 

As microrredes ilhadas ou isoladas geograficamente, com inserção de geração eólica 
e solar, geralmente apresentam um baixo momento de inércia equivalente associado 
aos geradores síncronos distribuídos. Devido a essa baixa inércia equivalente, as 
variações típicas de carga na microrrede geralmente resultam em grandes variações 
de frequência. Nesse caso, o grande desafio operacional é manter a frequência da 
microrrede dentro de limites permitidos, evitando, assim, a atuação do sistema de 
proteção e o consequente desligamento da microrrede. Nesse contexto, o presente 
trabalho propõe um controle suplementar de frequência para auxiliar o controle de 
frequência em microrredes ilhadas ou isoladas com baixa inércia equivalente. O 
controle proposto explora o fato de que a potência consumida pelas cargas elétricas 
típicas varia em função da variação da magnitude da tensão aplicada sobre elas. A 
malha de controle suplementar proposta, adicionada na referência do regulador de 
tensão do gerador síncrono, varia de forma limitada a referência de tensão do gerador 
síncrono, de modo a alterar a magnitude da tensão aplicada sobre as cargas do 
sistema. A estrutura do controle proposta é relativamente simples e o controlador 
projetado se mostrou efetivo no controle auxiliar da frequência, reduzindo de forma 
significativa a magnitude dos desvios de frequência e o tempo de restabelecimento da 
frequência. 

Palavras-chave: Microrredes, controle de frequência, operação ilhada, operação 
isolada, baixa inércia equivalente, geração eólica, geração diesel. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

BASTIANI, Bruno A. Supplementary regulator for frequency auxiliary control in 
islanded microgrids. 2016. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de 
Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 
2016. 

Islanded microgrids and geographically isolated microgrids, with penetration of wind 
and solar generation, usually have a low equivalent moment of inertia associated with 
the distributed synchronous generators. Because of this low equivalent inertia, typical 
load variations in the microgrid generally result in large frequency deviations. In this 
case, the great operational challenge is to maintain the microgrid frequency within 
permissible limits, preventing the action of the protection system and the consequent 
microgrid shutdown. In this context, this paper proposes a supplementary frequency 
control to assist the frequency control in islanded and isolated microgrids with low 
equivalent inertia. The proposed control takes advantage of the fact that the power of 
the typical loads varies according to the voltage magnitude of the system. The 
proposed supplementary control loop, added to the reference of the synchronous 
generator voltage regulator, varies the generator voltage reference in a limited way in 
order to modify the magnitude of the voltage applied to system loads. The proposed 
control structure is relatively simple and the designed controller was effective in the 
auxiliary control of the microgrid frequency, significantly reducing the magnitude of the 
frequency deviations and settling time of the microgrid frequency. 

Keywords: Microgrids, frequency control, islanded operation, isolated operation, low 
equivalent inertia, wind generation, diesel generation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para operação satisfatória de sistemas elétricos de potência busca-se 

manter a frequência dentro de limites aceitáveis, uma vez que a eficiência de muitos 

equipamentos e unidades geradoras de energia elétrica depende da frequência do 

sistema elétrico. Além disso, o controle de frequência é importante para se assegurar 

a estabilidade do sistema elétrico de potência, garantindo, assim, a operação 

ininterrupta do sistema. A frequência do sistema depende do balanço de potência 

elétrica ativa entre carga e geração, ou seja, a variação de potência elétrica ativa em 

um único ponto do sistema elétrico altera a frequência em todos os pontos do sistema 

elétrico (KUNDUR, 1994; BEVRANI, 2009).  

Em sistemas elétricos de potência a grande maioria das unidades 

geradoras são compostas por geradores síncronos com seu estator conectado 

diretamente a rede elétrica, tornando a frequência das tensões geradas dependente 

da velocidade mecânica do rotor do gerador. Variações da velocidade no rotor 

ocorrem por ação do controle de velocidade do gerador síncrono ou durante 

perturbações no balanço de potência elétrica ativa do sistema elétrico. Quando ocorre 

uma variação na potência ativa das cargas, a potência elétrica ativa gerada pelo 

gerador síncrono varia em questão de milissegundos, entretanto, a potência mecânica 

fornecida ao gerador síncrono necessita de segundos para ser alterada. A diferença 

entre a energia elétrica fornecida a carga e a energia mecânica fornecida ao rotor é 

fornecida ou armazenada na energia cinética do rotor do gerador síncrono.  A 

alteração da energia cinética do rotor do gerador síncrono ocasiona variações de 

velocidade e consequentemente variações de frequência. O controle de frequência é 

realizado controlando-se a potência mecânica fornecida ao gerador, por meio do 

sistema de controle denominado controle primário de frequência (TIELENS; HERTEM, 

2012; KUNDUR, 1994). 

Por possuir grande quantidade de geradores síncronos o momento de 

inércia equivalente do sistema elétrico de potência é elevado. A resposta dinâmica da 

frequência depende do momento de inércia equivalente do sistema e da variação de 

potência elétrica ativa demandada pela carga. Quanto maior a inércia do sistema, 

menor o desvio de frequência para uma mesma perturbação no balanço de potência 
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do sistema. Desta forma, os desvios de frequência em sistemas de potência são 

baixos no caso de variações típicas de cargas.  

Existem sistemas elétricos que operam isolados por questões técnicas ou 

econômicas. Estes sistemas, normalmente, apresentam baixo momento de inércia 

equivalente, resultando em elevados desvios de frequência para perturbações típicas 

na carga do sistema. Os elevados desvios de frequência podem levar à atuação do 

sistema de proteção, interrompendo o fornecimento de energia para o sistema isolado, 

tornando o controle de frequência um desafio técnico (OLIVARES, et al., 2014). 

O conceito de microrredes surgiu recentemente como alternativa para 

solucionar os desafios encontrados na integração da geração distribuída com o 

sistema elétrico. As microrredes possuem integração de unidades de geração 

baseadas em combustíveis fósseis com unidades de geração baseadas em fontes 

renováveis, podendo operar conectadas ao sistema elétrico, ilhadas ou isoladas 

(OLIVARES, et al., 2014). 

A operação de microrredes ilhadas e isoladas podem apresentar problema 

de controle de frequência devido a sua baixa inércia equivalente. Este problema se 

acentua pela integração de unidades de geração baseadas em fontes renováveis, 

uma vez, que estas unidades comumente utilizam conversores estáticos plenos para 

o controle do despacho de potência elétrica para o sistema, onde o conversor pleno 

desacopla a frequência da unidade geradora e da rede elétrica, de tal forma que 

variações na frequência da unidade geradora não causa impacto na rede elétrica, não 

contribuindo com resposta dinâmica da frequência do sistema ao qual está conectado 

(TIELENS; HERTEM, 2012; OLIVARES, et al., 2014). 

 O comportamento dinâmico da frequência de um sistema pode ser 

determinado pela sua constante de inércia equivalente. A constante de inércia de um 

sistema é definida em função da energia cinética total armazenada nas massas 

rotativas do sistema dividida pela potência aparente nominal do sistema.  A inserção 

de unidades de geração baseadas em conversores plenos não altera a energia 

cinética do sistema, mas sim a potência aparente nominal, de tal forma que a 

constante de inércia equivalente do sistema diminui. 

Grandes inserções de unidades de geração baseadas em fontes 

renováveis em microrredes podem ocasionar elevados desvios de frequência para 

perturbações típicas de carga na microrrede, quando operando em modo ilhado ou 

isolado. Para manter os desvios de frequência dentro de limites adequados é 
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necessário o uso de estratégias não convêncionais de controle, permitindo a 

integração de geração baseadas em combustíveis fósseis com unidades de geração 

baseadas em fontes renováveis.  

Nesta direção, várias estratégias de controle vêm sendo propostas para 

minimização dos desvios de frequência em microrredes. Muitas delas utilizam 

dispositivos de armazenamento de energia para controle da potência elétrica ativa da 

microrrede no momento na ocorrência de um distúrbio, contudo, as instalações de 

sistemas de armazenamento de energia em grande escala envolvem custos elevados 

(XU, et al., 2015). 

Neste contexto, este trabalho propõe um sistema de controle auxiliar de 

frequência para microrredes híbridas eólica-diesel, com predominância de geração 

eólica, operando em modo ilhado ou isolado. O sistema de controle auxiliar atua de 

forma limitada na tensão do sistema, controlando indiretamente a potência elétrica 

ativa consumida pelas cargas conectadas à microrrede. O controle da potência 

elétrica ativa permite minimizar as variações de velocidade do gerador diesel durante 

perturbações no balanço de potência elétrica ativa da microrrede.  

O sistema de controle proposto possui uma maior velocidade de resposta 

que o controle primário de frequência. A dinâmica mecânica do gerador síncrono é 

lenta, na ordem de segundos, já o sistema de controle de tensão tem uma resposta 

na ordem de décimos de segundo o que garante a atuação do controlador auxiliar de 

frequência antes da frequência atingir grandes desvios, reduzindo de forma 

significativa a magnitude dos desvios de frequência e o tempo de restabelecimento da 

frequência.  

1.1 OBJETIVO GERAL 

Propor um sistema de controle auxiliar de frequência para microrredes 

ilhadas ou isoladas com geração diesel e geração eólica. O controlador proposto 

atuará somente quando a microrrede encontra-se ilhada ou isolada e em períodos 

transitório, de tal forma que sua contribuição em regime permanente é nula. O controle 

auxiliar de frequência atuará de forma limitada na tensão da microrrede minimizando 

os desvios de frequência. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudar as malhas de controle do gerador a diesel; 

2. Analisar o comportamento da frequência em relação à variação de tensão; 

3. Determinar a estratégia para delimitação da atuação do controle auxiliar de 

regulação de frequência através da regulação de tensão; 

4. Projetar o controlador da malha de controle auxiliar de frequência; 

5. Simular computacionalmente no domínio do tempo, através de um script 

contendo as equações diferenciais da microrrede proposta com a malha auxiliar 

do gerador diesel no software MATLAB, para avaliar a estratégia de controle 

proposta. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

No capítulo 2 apresenta-se a fundamentação teórica necessária para 

estabelecer o problema de regulação de frequência em microrredes ilhadas ou 

isoladas. Nas seções 2.1, 2.2 e 2.3 são apresentados os tópicos relevantes sobre 

sistemas eólicos de geração, geradores síncronos e microrredes. Na seção 2.4 

apresenta-se a estratégia de controle proposta para minimizar os desvios de 

frequência em microrredes ilhadas ou isoladas. Na seção 2.5 são apresentados os 

modelos matemáticos dos componentes utilizados na simulação computacional para 

avaliar a eficiência do controlador proposto. 

O capítulo 3 apresenta os resultados obtidos a partir da inserção do 

controlador proposto em uma microrrede hibrida eólica-diesel. Também se apresenta 

uma análise quantitativa dos resultados obtidos, demonstrando a efetividade do 

sistema de controle proposto. 

As conclusões sobre a estratégia de controle são apresentadas no capítulo 

4. 

Os dados do sistema teste são apresentados no apêndice A. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo serão apresentadas as características construtivas e 

operacionais da unidade de geração eólica e os principais conceitos envolvidos na 

conversão de energia eólica. Apresenta-se os aspectos construtivos da máquina 

síncrona, seu sistema de excitação e as malhas de controle típicas empregadas em 

geradores síncronos. Realiza-se uma abordagem sobre microrredes, abordando o 

controle e operação de microrredes ilhadas e conectadas a rede elétrica. Por fim, será 

apresentado a estratégia de controle auxiliar de frequência para microrredes ilhadas 

ou isoladas. 

2.1 SISTEMAS EÓLICOS DE GERAÇÃO  

A energia do vento é usada pela humanidade há centenas de anos para 

moagem de grãos e bombeamento de água. Entretanto somente começou a ser 

utilizada para a produção de energia elétrica no século XIX (WU, et al., 2011).  

A primeira unidade geradora de energia elétrica foi construída em 1887 na 

Escócia por James Blyth. Desde então, surgiram inúmeros tipos de turbinas eólicas, 

buscando obter a máxima extração de energia do vento. A turbina eólica moderna é 

baseada no conceito dinamarquês. Esta turbina apresenta três pás e opera com 

velocidade constante, o que possibilita a utilização de um gerador de indução tipo 

gaiola de esquilo. As pás do rotor são fixas e o controle de velocidade é realizado por 

estolamento aerodinâmico1 (ZAMADEI, 2012; MARQUES, 2004; PINTO, 2013).  

O desenvolvimento da indústria de geradores eólicos e o desenvolvimento 

de novas tecnologias possibilitou que sistemas eólicos de geração com maiores 

potências se conectassem a rede elétrica. O avanço tecnológico também possibilitou 

a operação de unidades eólicas com velocidade variável e a utilização de geradores 

síncronos e assíncronos com rotor bobinado (ZAMADEI, 2012).  

                                                           
1 Projeta-se as pás da turbina eólica de modo que, quando o vento excede a velocidade nominal de operação da 
turbina eólica crie-se uma turbulência na superfície da pá, reduzindo a força de sustentação e consequentemente 
a potência mecânica capturada pela turbina eólica (WU, et al., 2011). 
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Atualmente existem inúmeros tipos de unidades eólicas comerciais 

utilizadas em aplicação diferentes, diferenciando-se principalmente em relação ao tipo 

de turbina eólica, acionamento mecânico, tipo de gerador, rotor, estator e acoplamento 

com a rede (DRANKA, 2014).   

 

2.1.1 Características dos Sistemas Eólicos de Geração 

A turbina eólica é o elemento responsável pela conversão da energia 

cinética do vento em energia mecânica rotacional. Comercialmente existem turbinas 

de eixo vertical e de eixo horizontal. As turbinas de eixo horizontal podem ser 

instaladas em alturas maiores que as turbinas de eixo vertical, tendo acesso a ventos 

com maior energia cinética. Além disso, em turbinas de eixo horizontal pode-se 

realizar o controle de potência mecânica extraída do vento por meio do controle do 

ângulo das pás. Por estes motivos as turbinas de eixo horizontal são as mais utilizadas 

atualmente (WU, et al., 2011). 

As turbinas de eixo horizontal podem ser classificadas de acordo com a 

posição do rotor em relação a torre, upwind ou downwind. Nas turbinas upwind o vento 

incide na área de varredura das pás pela frente, evitando a turbulência causada pela 

passagem do ar pela torre. Em contrapartida a passagem periódica das pás da turbina 

pela torre causam pulsações no torque gerado pela turbina. Na configuração 

downwind o vento incide na área de varredura das pás pela parte de trás. Sua 

vantagem é não necessitar de um sistema mecânico de direcionamento da turbina, 

porém, esta vantagem é utilizada somente em sistemas de pequeno porte. A 

desvantagem da configuração downwind é a turbulência causada pelo vento ao 

passar pela torre (MARQUES, 2004). 

Os sistemas de conversão de energia eólica também podem ser divididos 

quanto à velocidade de operação. Há sistemas que operam com velocidade fixa e 

sistemas que operam com velocidade variável. As turbinas de velocidade variável são 

mais utilizadas pois apresentam uma série de vantagens sobre as turbinas de 

velocidade fixa. Em turbinas de velocidade variável é possível extrair de 20% a 30%  

mais potência mecânica quando comparadas com turbinas de velocidade fixa 

(DRANKA, 2014). As turbinas de velocidade variável também apresentam menor 
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desgaste mecânico em relação as turbinas de velocidade fixa (DRANKA, 2014; WU, 

et al., 2011).  

Através do controle de velocidade de uma unidade de geração eólica é 

possível controlar a potência elétrica fornecida ao sistema elétrico. As curvas de 

potência mecânica extraída do vento em relação à velocidade da turbina eólica 

possuem um ponto de máxima potência. Por este motivo, o controle da velocidade da 

unidade de geração eólica é de fundamental importância para obtenção da máxima 

potência disponível do vento e para operação da turbina eólica dentro dos limites 

aceitáveis de velocidade, evitando grandes esforços mecânicos sobre a turbina. Um 

dos artifícios utilizados para o controle de velocidade é a variação do ângulo de passo 

das pás. A variação do ângulo de passo altera a força de sustentação sobre as pás 

da turbina, criada pelo movimento do vento (WU, et al., 2011).  

Outro mecanismo para controle da velocidade da turbina utilizado é o 

estolamento aerodinâmico, cujo princípio consiste em projetar as pás da turbina, de 

modo que, a turbulência gerada pela passagem do ar pelas pás reduza a força de 

sustentação e impeça a turbina de alcançar velocidades acima da especificada no 

projeto. O controle de velocidade por estolamento aerodinâmico e controle por ângulo 

de passo são utilizados somente quando a turbina eólica extrai uma potência 

mecânica acima da potência nominal  (WU, et al., 2011).  

Quando a potência elétrica gerada pela unidade eólica é inferior a potência 

nominal, o controle de velocidade é realizado pela variação do torque do gerador 

elétrico. Este método de controle de velocidade baseia-se na equação (1), de forma 

que, o aumento do torque do gerador elétrico (𝑇𝑒) faz com que a derivada da 

velocidade (𝑑𝜔/𝑑𝑡) torne-se negativa, reduzindo a velocidade da turbina eólica.  

 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

1

𝐽
(𝑇𝑚 − 𝑇𝑒). (1) 

 

Em (1), 𝜔 é a velocidade da turbina eólica, 𝐽 é o momento de inércia do conjunto 

turbina-gerador, 𝑇𝑚 é o torque mecânico e 𝑇𝑒 é o torque elétrico. 

A Figura 1 ilustra a potência elétrica gerada em função da velocidade do 

vento, mostrando os limites de operação de uma turbina eólica típica e as velocidades 

de cut-in e cut-off. Também é mostrado a estratégia de controle de velocidade da 

turbina eólica para cada região de operação. 
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Define-se como cut-in a mínima velocidade do vento necessária para que 

a unidade eólica gere energia elétrica. Denomina-se cut-off a máxima velocidade de 

vento na qual a unidade eólica pode operar, devido aos seus limites mecânicos 

(ANAYA-LARA, et al., 2009). 

A Figura 2 apresenta os principais elementos constituintes de um sistema 

eólico de geração. A turbina é responsável por transformar a energia cinética do vento 

em energia mecânica rotacional. Em sistemas de grande porte as turbinas operam 

geralmente na faixa de 10 rpm a 20 rpm (DRANKA, 2014). A caixa de engrenagens 

amplifica a velocidade da turbina eólica para uma velocidade adequada para o gerador 

elétrico.  

 
Figura 1 - Potência mecânica extraída do vento pela turbina eólica e o controle de 
extração de potência utilizado em cada região. 
Fonte: Adaptado de Anaya-Lara, et al (2009). 

 

O gerador elétrico é responsável pela conversão eletromecânica de 

energia. O conversor estático tem a função de controlar a potência elétrica produzida 

pelo gerador e adequar os níveis de frequência e tensão da energia elétrica produzida, 

permitindo a conexão da unidade de geração eólica com a rede elétrica. 
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Figura 2 - Componentes típicos adotados em diversas topologias 
Fonte: Adaptado de Dranka (2014) 

 

2.1.2 Conversão de Energia em Sistema de Geração Eólica 

A potência de uma coluna de ar que se movimenta com velocidade 

constante através da área da turbina pode ser calculada a partir da equação (2) 

(ANAYA-LARA, et al., 2009). 

 

 𝑃𝑣 =
1

2
𝜌𝐴𝑉𝑣

3. (2) 

 

Em (2), 𝜌 é a densidade do ar (kg/m³), 𝐴 corresponde a área da seção transversal de 

varredura das pás (m²) e 𝑉𝑣 é a velocidade do vento (m/s).  A potência do vento é 

convertida em potência mecânica no rotor pela redução da velocidade do vento. 

Entretanto não é possível extrair toda a potência disponível no vento, pois isto implica 

que a velocidade do vento após passar pela turbina seria nula (MARQUES, 2004). 

A potência extraída pelas pás da turbina eólica é obtida adicionando-se à 

equação (2) o coeficiente de rendimento aerodinâmico da turbina eólica ou coeficiente 

de potência 𝐶𝑃(𝜆, 𝛽). O máximo valor de 𝐶𝑃 é definido como o limite de Betz, onde a 

turbina eólica nunca extrai mais que 59,3% da potência disponível do vento. Na prática 

o máximo valor de 𝐶𝑃 varia entre 25% e 45% (DRANKA, 2014; ANAYA-LARA, et al., 

2009). 

A equação resultante da inserção do coeficiente 𝐶𝑃 é dada por (3). 

 

 𝑃𝑣 =
1

2
𝜌𝐴𝐶𝑃(𝜆, 𝛽)𝑉𝑣

3. (3) 
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O coeficiente de rendimento depende da velocidade específica da turbina 

(λ) e do ângulo de passo das pás da turbina (β). A velocidade específica da turbina é 

dada pela relação entre a velocidade tangencial na ponta da pá da turbina e 

velocidade do vento incidente, conforme descrito em (4)  (SILVA, 2006). 

 

 𝜆 =
𝜔𝑅

𝑉𝑣
. (4) 

 

Em (4), 𝜔 é a velocidade angular do rotor (rad/s) e 𝑅 é o raio da turbina (m). 

Para cada valor de velocidade de vento há uma velocidade angular da 

turbina eólica para a qual se tem a máxima potência mecânica extraída. A Figura 3 

apresenta um conjunto de curvas de potência mecânica extraída do vento pela turbina 

eólica em relação a velocidade angular da turbina eólica, para uma velocidade de 

vento fixa e diferentes valores de ângulo de passo. Este conjunto de curvas permite 

visualizar a não-linearidade do coeficiente de rendimento aerodinâmico da turbina em 

função de sua velocidade. A linha pontilhada apresenta o ponto de máxima potência 

mecânica. 

Além disso, é possível observar que a potência extraída do vento pode ser 

controlada pelo ajuste de velocidade da turbina eólica ou pelo ajuste do ângulo de 

passo. Também se observa na Figura 3 que em determinadas regiões de velocidade 

de vento a potência mecânica disponível é irrisória para produção de energia elétrica. 

Em geral, turbinas comerciais possuem um vento de partida (cut-in) de 5 m/s. Para 

valores abaixo da velocidade 5 m/s a turbina eólica não opera, ficando bloqueada pela 

ação de freios mecânicos (DRANKA, 2014; ANAYA-LARA, et al., 2009). 

 

Figura 3 - Curvas de potência mecânica para uma turbina eólica para uma 
velocidade de vento fixa e diferentes ângulos de passo das pás. 
Fonte: Autoria própria. 
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Velocidades de vento muito elevadas podem causar grandes esforços 

mecânicos nas pás da turbina eólica. A velocidade máxima de vento permitida para a 

operação das turbinas eólicas é geralmente igual a 25 m/s. Para ventos acima desse 

valor, as turbinas eólicas são retiradas de operação por meio da atuação de um 

sistema de freio mecânico, por isso, esse valor de velocidade de vento é chamado de 

cut-off (ANAYA-LARA, et al., 2009).  

 

2.1.3 Modelos não Polinomiais para Turbinas Eólicas 

A obtenção do coeficiente de potência envolve um cálculo complexo 

baseado na teoria do momento do elemento de pá. Em função de sua complexidade, 

as curvas características de 𝐶𝑃 são obtidas geralmente por meio de medições diretas 

da turbina em operação. A partir dos dados obtidos nas medições, as curvas do 

coeficiente de potência da turbina podem ser modeladas pela equação (5) (DRANKA, 

2014; SILVA, 2006). 

 

 𝐶𝑃(𝜆, 𝛽) = 𝑐1 (
 𝑐2

𝜆𝑖
− 𝑐3𝛽 − 𝑐4  ) 𝑒

−
𝑐5
𝜆𝑖 + 𝑐6𝜆. (5) 

 

Em (5), as constantes 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐5 e 𝑐6 são dependentes das características 

aerodinâmicas das pás. A variável 𝜆𝑖 está relacionada com 𝜆 e 𝛽 da seguinte forma: 

 

 
1

𝜆𝑖
=

1

𝜆 + 0,08𝛽
−

0,035

𝛽3 + 1
. (6) 

 

Com a equação (5) é possível obter uma família de curvas de 𝐶𝑃 em relação 

a 𝜆 para diversos ângulos de passo 𝛽. Estas curvas mostram que o coeficiente de 

potência não é linear, e existe um valor máximo de 𝐶𝑃  para cada curva. Também se 

observa que o coeficiente de potência é nulo em duas situações, uma onde a turbina 

está estacionária e quando a turbina está em velocidades elevadas, onde a velocidade 

na ponta da pá é maior que a velocidade do vento incidente (SILVA, 2006). 
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2.1.4    Tecnologias Empregadas em Sistemas de Geração Eólica 

A grande maioria dos sistemas de geração eólica possui turbinas de três 

pás e eixo horizontal, porém, sua principal diferença é o tipo de gerador empregado e 

a forma de acoplamento com a rede elétrica. As principais tecnologias utilizadas são 

a turbina eólica à velocidade variável equipado com gerador síncrono e conversor 

estático pleno e turbina eólica à velocidade variável com gerador de indução 

duplamente alimentado (GIDA) e conversor estático (ZAMADEI, 2012). 

A configuração da unidade eólica com GIDA é apresentada na Figura 4. 

Esta topologia apresenta um GIDA conectado à turbina eólica por meio de uma caixa 

de engrenagens. O estator do gerador de indução é conectado à rede elétrica por 

meio de um transformador e o rotor é acessado por meio de anéis coletores. A 

conexão do rotor com a rede é feita utilizando um conversor estático de potência 

bidirecional (ZAMADEI, 2012). 

A utilização de um conversor no circuito rotórico implica em um conversor 

dimensionado para cerca de 30% da potência nominal do GIDA. Isso deve-se ao fato 

do conversor controlar apenas a potência elétrica de escorregamento do rotor. 

Geralmente o conversor conectado ao rotor controla a potência ativa e reativa do 

circuito estatórico e o conversor conectado do lado da rede controla a tensão no 

barramento CC e a potência reativa fornecida à rede pelo conversor (ZAMADEI, 2012; 

SILVA, 2006). 

 
Figura 4 - Unidade eólica de geração de energia elétrica com GIDA 
Fonte: Autoria própria. 
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Unidades de geração eólicas baseadas em geradores síncronos possuem 

um conversor estático, que geralmente é dimensionado para a potência elétrica 

nominal da unidade. Este é responsável pelo condicionamento da energia elétrica 

despachada para o sistema elétrico. Devido ao desacoplamento elétrico causado pelo 

conversor estático a frequência da energia elétrica gerada pelo gerador síncrono varia 

de acordo com a velocidade da turbina eólica, enquanto a frequência da rede elétrica 

permanece fixa (ANAYA-LARA, et al., 2009; MARQUES, 2004). Como desvantagem 

deste sistema, tem-se o alto custo do conversor, pois este necessita ser da potência 

nominal do gerador elétrico. 

A utilização de um gerador síncrono de poucos polos necessita de uma 

caixa de engrenagens para amplificar a velocidade da turbina para níveis adequados 

de velocidade para a produção de energia elétrica pelo gerador síncrono. Um gerador 

síncrono multipolos pode ser utilizado, eliminando a necessidade da caixa de 

engrenagens, reduzindo as perdas do sistema. Entretanto, um gerador multipolos 

possui grande diâmetro, o que aumenta o custo do gerador e o custo de sua instalação 

(WU, et al., 2011). 

A Figura 5 mostra o gerador síncrono (GS) com seu estator conectado ao 

conversor estático de potência. O conversor pode ser dividido em dois conversores, 

um conectado ao gerador (CLG) e outro conectado à rede elétrica (CLR).   

 
Figura 5 - Unidade eólica de geração de energia elétrica com GS 
Fonte: Autoria própria. 

 

O CLG realiza a retificação da energia gerada por meio de uma ponte 

retificadora de diodos ou um retificador controlado. O CLR utiliza-se da estratégia 

PWM para gerar uma onda de tensão na frequência da rede elétrica na qual a unidade 
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está conectada. Ambos os conversores são conectados entre si por um link CC 

(ANAYA-LARA, et al., 2009). 

A utilização de geradores síncronos em sistemas de geração eólica 

apresenta vantagens sobre os demais geradores, devido a elevada eficiência, 

robustez e flexibilidade no controle em uma ampla faixa de velocidade (DRANKA, 

2014). Por este motivo, será utilizado neste trabalho uma unidade eólica com gerador 

síncrono multipolos e conversor estático pleno. 

 

 

2.1.5 Malhas de Controle de uma Unidade Eólica com Conversor Pleno 

A conexão de uma unidade eólica com o sistema elétrico traz desafios 

técnicos. Um grande número de unidades de geração eólica conectadas ao sistema 

elétrico pode levar o sistema elétrico à instabilidade após a ocorrência de uma 

perturbação. As diferentes topologias de unidades eólicas apresentam 

comportamentos diferentes em situações de contingência, assim, cada tipo de 

unidade deve ter sistema de controle e sistema de proteção específicos (SLOOTWEG, 

2003).  

Sistemas eólicos de geração diferem dos sistemas de geração 

convencionais, pois a potência elétrica gerada depende das características 

estocásticas do vento e apresentam elevada inércia em relação a sua potência 

nominal. A potência mecânica disponível na turbina eólica depende da velocidade do 

vento incidente sobre a área da turbina. Assim, a máxima geração de potência elétrica 

fica limitada à potência disponível na massa de ar (TEODORESCU; LISERRE; 

RODRÍGUEZ, 2011; SLOOTWEG, 2003). 

O controle da potência mecânica extraída do vento pode ser realizado pelo 

controle da velocidade da turbina eólica ou pelo controle do ângulo de passo das pás 

da turbina eólica. A velocidade da turbina é tipicamente controlada por meio do 

controle da potência ativa extraída do gerador pelo conversor estático de potência 

conectado do lado do gerador. A técnica utilizada consiste em decompor a corrente 

de saída do gerador em suas componentes dq, onde a componente q controla o torque 

eletromagnético no gerador e a componente d regula o fator de potência de saída do 

gerador (HORIUCHI; KAWAHITO, 2001; ANAYA-LARA, et al., 2009). 
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Visando a máxima extração de potência, o objetivo do controle é fazer com 

que a unidade eólica opere sobre a linha tracejada da Figura 3. Alterando a potência 

ativa extraída do gerador pode-se variar a velocidade da turbina eólica, levando-a para 

o ponto de operação desejado. 

As malhas de controle do conversor conectado ao gerador são 

apresentadas na Figura 6. A estratégia de controle adotada consiste em zerar a 

referência da corrente de eixo d (𝐼𝑑𝑠,𝑟𝑒𝑓), de forma a permitir que o controle de torque 

seja realizado apenas pela corrente de eixo q. A referência de velocidade é obtida a 

partir de uma tabela. A velocidade do vento é medida por um anemômetro e a unidade 

eólica busca na tabela o valor de velocidade do rotor para a máxima extração de 

potência do vento incidente na turbina eólica.  

Para controle de velocidade do rotor é necessário variar o torque 

eletromagnético produzido pelo gerador síncrono, o qual depende da corrente de eixo 

q, portanto a referência de corrente de eixo q é gerada a partir da ação de controle de 

um controlador PI, que tem como entrada o erro de velocidade da turbina eólica. 

Utiliza-se dois controladores PI para gerar sinais de controle a partir do erro das 

correntes de eixo d e q. Os sinais de controle gerados são utilizados para gerar o valor 

de tensão de referência para o conversor do lado do gerador.  

 
Figura 6 - Malhas de controle do conversor conectado ao gerador síncrono 
Fonte: Autoria própria. 
 

A corrente retificada do gerador flui para um barramento CC e carrega o 

capacitor presente no barramento em questão. A tensão sobre o capacitor fornece a 

informação sobre o balanço entre a potência gerada e a potência despachada para a 

rede. Quando a potência despachada para a rede elétrica é maior que a potência 



30 
 

 

gerada, a tensão sobre o capacitor é reduzida. Caso a potência despachada para a 

rede elétrica seja menor que a potência gerada, a tensão sobre o capacitor se eleva.   

Neste estudo, a unidade eólica opera no modo PQ, onde o conversor 

conectado do lado da rede (CLR) controla a potência elétrica ativa e reativa injetada 

na rede elétrica. Utilizando as medidas locais de tensão e corrente da rede elétrica e 

a tensão sobre o capacitor do barramento CC, o CLR realiza o controle da potência 

injetada na rede elétrica pelas malhas de controle da Figura 7. 

O controle do conversor conectado do lado da rede elétrica é realizado em 

coordenadas dq0, sendo necessário transformar as grandezas medidas para 

coordenadas dq0. A transformação do referencial abc para o dq0 é realizada através 

da transformada de Park. O ângulo utilizado para a transformação é obtido por um 

circuito PLL (do inglês, Phase Locked Loop), o qual é responsável por buscar um 

ângulo tal que ao aplicar a transformada dq0 a tensão de eixo q seja nula, 

simplificando o controle da unidade eólica. 

 
Figura 7 - Malhas de controle do CLR operando no modo PQ 
Fonte: Autoria própria. 

 

Se a componente da tensão de eixo q é nula, as expressões para a potência 

ativa e reativa podem ser escritas por (7) e (8), respectivamente. Desta forma, a 

corrente de eixo d controla a potência ativa (𝑃𝑒𝑜) e a corrente de eixo q controla a 

potência reativa (𝑄𝑒𝑜). 

 

 

 𝑃𝑒𝑜 = 𝑉𝑖𝑑𝐼𝑖𝑑. (7) 

 𝑄𝑒𝑜 = 𝑉𝑖𝑑𝐼𝑖𝑞 . (8) 
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As malhas externas do CLR controlam a potência ativa e reativa injetada 

na rede, utiliza-se a tensão sobre o barramento CC e a potência reativa para gerar a 

referência das correntes de eixo d e eixo q, respectivamente.  

As malhas internas regulam a corrente injetada na rede elétrica para que a 

potência injetada seja igual a potência de referência. Para isto, geram um valor de 

referência de tensão, o qual é transformado em um sinal PWM utilizado para 

controlador as chaves que irão transformar a corrente contínua do barramento CC em 

corrente alternada. Ao conectar uma das extremidades do filtro LCL a rede elétrica e 

aplicar uma tensão de amplitude controlável sobre a outra extremidade do filtro LCL, 

faz-se com que unidade eólica se comporte como uma fonte de correte. 

2.2 GERADORES SÍNCRONOS 

Geradores síncronos são o principal tipo de máquina utilizada para a 

conversão eletromecânica de energia em sistemas de potência. O funcionamento do 

gerador síncrono é descrito pela lei de Faraday. Um campo magnético variante no 

tempo, produzido pelo movimento angular do rotor, induz uma tensão alternada no 

estator. O rotor é alimentado com corrente contínua, assim, a frequência das correntes 

geradas no estator é proporcional a velocidade angular do rotor, sendo constante 

quando o gerador encontra-se em regime permanente (ANTUNES, 2007; KUNDUR, 

1994; HORD, 2014). 

As máquinas síncronas são constituídas por um enrolamento de campo e 

um enrolamento de armadura. O enrolamento de campo comumente se encontra no 

rotor da máquina, devido ao seu menor peso e menor corrente. O enrolamento de 

armadura requer maior isolação, pois opera com altas tensões, estando também 

sujeito a elevadas correntes transitórias, por este motivo encontra-se no estator da 

máquina. Para produzir tensões alternadas defasa-se mecanicamente de 120°/𝑛𝑝 as 

bobinas elétricas de cada fase do estator, onde np é o número de par de polos da 

máquina síncrona (KUNDUR, 1994; STEVENSON; GRAINGER, 1994; HORD, 2014).  

O enrolamento de campo é alimentado por uma fonte de corrente contínua, 

chamada excitatriz. Os sistemas de excitação são classificados em excitatriz CC, 

excitatriz CA e excitatriz estática (BOLDEA, 2006).  Há máquinas em que o 
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enrolamento de campo é substituído por um imã permanente. A utilização de ímãs 

elimina a necessidade de uma excitatriz e de anéis coletores, aumentando o 

rendimento do sistema. 

As máquinas síncronas podem ser divididas em dois grupos quanto a sua 

velocidade de operação, máquinas de alta velocidade e máquinas baixa velocidade. 

Máquinas síncronas de alta velocidade são comumente empregadas em unidades de 

geração movidas a gás ou a vapor. Seus geradores possuem um rotor cilíndrico de 

geralmente dois ou quatro polos, conforme apresentado na Figura 8a. Este tipo de 

rotor apresenta uma elevada isotropia magnética e não possui enrolamentos 

amortecedores. É feito de ferro não laminado, que oferece um caminho para as 

correntes parasitas e funciona de forma equivalente aos enrolamentos 

amortecedores. As ranhuras axiais do rotor protegem os condutores da força 

centrifuga gerada pelas altas velocidades na superfície do rotor (KUNDUR, 1994; 

BOLDEA, 2006). 

Turbinas hidráulicas operam a baixa velocidade e requerem geradores com 

um grande número de polos para produzir uma corrente com frequência de 50 ou 60 

Hz. Nestas turbinas utiliza-se rotor com polos salientes, conforme apresentado na 

Figura 8b. Os rotores de polos salientes apresentam enrolamentos amortecedores na 

forma de barras de cobre sobre a face polar. As barras são curto-circuitadas, similar 

ao rotor de motores de indução gaiola de esquilo. A área interpolar é utilizada para 

fixação das bobinas de campo o que impede-as de se moverem ou vibrarem quando 

o rotor opera em velocidade nominal (KUNDUR, 1994; STEVENSON; GRAINGER, 

1994; BOLDEA, 2006). 

 

 
 (a) Rotor cilíndrico  (b) Rotor de polos salientes  

Figura 8 - Máquina síncrona 
Fonte: Autoria própria. 



33 
 

 

 

2.2.1 Sistema de Excitação 

A função básica do sistema de excitação é fornecer corrente contínua para 

a bobina de excitação do gerador síncrono. Além disso, o sistema de excitação 

assume a função de controle da tensão e potência reativa fornecida à rede elétrica e 

proteção da bobina de campo (KUNDUR, 1994; WANG; SONG; IRVING, 2010). 

A tensão sobre a bobina de campo do gerador síncrono é controlada por 

um regulador automático de tensão (AVR, do inglês Automatic Voltage Regulator). O 

AVR tem a função de regular a tensão terminal do gerador ou controlar a potência 

reativa injetada na rede elétrica. Tensões e correntes são medidas localmente e 

comparadas com o valor de referência de tensão ou potência reativa, gerando um 

sinal de erro. O sinal de controle gerado a partir do erro é amplificado pela excitatriz e 

aplicado sobre a bobina de excitação.  

Os sistemas de excitação do tipo estático geralmente introduzem 

amortecimento negativo ao sistema, podendo leva-lo à instabilidade. Para introduzir 

amortecimento positivo ao sistema utiliza-se um controle suplementar denominado 

PSS (do inglês, Power System Stabilizer). O sinal estabilizante pode ser derivado do 

desvio de velocidade do gerador síncrono e somada à referência de tensão do sistema 

de excitação (KUNDUR, 1994).  

A estrutura típica de um sistema de excitação de um gerador síncrono é 

apresentada na Figura 9. Mede-se a tensão terminal e a velocidade do gerador por 

meio de sensores, o sinal medido de tensão e o sinal do PSS, obtido a partir do desvio 

de velocidade, é utilizado para gerar o sinal de controle que comanda a excitatriz. 

 
Figura 9 - Sistema de Excitação de um gerador síncrono 
Fonte: Adaptado de Kundur (1994). 
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O sistema de excitação do gerador síncrono utilizado neste trabalho não 

possui PSS. Contudo utiliza-se como controlador auxiliar para o sistema de excitação 

o controle auxiliar de frequência. O controle auxiliar de frequência assemelha-se ao 

PSS, pois sua entrada é o desvio de velocidade e o sinal de controle é somado à 

referência do regulador auxiliar, entretanto sua função é a redução dos desvios de 

frequência do sistema. 

 

2.2.2 Malhas de Controle  

Os geradores síncronos podem operar conectados ao sistema elétrico de 

potência ou operar alimentando cargas isoladas. Em ambos os casos é necessário o 

controle da potência gerada e da tensão terminal ou potência reativa do gerador. Há 

dois principais sistemas de controle em um gerador síncrono: controle de velocidade 

e controle de tensão terminal ou potência reativa. 

2.2.2.1 Controle de velocidade 

O diagrama do controlador primário de velocidade de um gerador síncrono 

alimentando uma carga isolada é apresentado na Figura 10. Tipicamente utiliza-se 

água ou vapor para movimentar a turbina e fornecer potência mecânica ao gerador 

síncrono, entretanto pode-se fornecer potência mecânica ao gerador síncrono 

proveniente de outras fontes, como por exemplo, um motor a combustão. Observa-se 

na equação (11) que variações de velocidade do gerador são causados pelo 

desbalanço entre a potência elétrica ativa gerada e a potência mecânica fornecida ao 

gerador síncrono. 

 
Figura 10 - Gerador síncrono e sistema de controle de velocidade  
Fonte: Adaptado de Kundur (1994). 
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A estratégia de controle consiste em medir a velocidade no eixo do gerador 

e subtraí-la da velocidade de referência, gerando um sinal de erro de velocidade. A 

ação de controle, gerada a partir do erro de velocidade, regula a potência mecânica 

fornecida ao gerador síncrono por meio de um atuador, neste caso uma válvula. 

Quando um gerador síncrono opera isolado do sistema interligado utiliza-

se o controle de velocidade isócrono, apresentado na Figura 11a. Este controle é 

constituído de um integrador, o qual elimina o erro de frequência em regime 

permanente. Porém, não é possível utilizar o regulador isócrono em sistemas com 

mais de um gerador síncrono, pois este não permite o compartilhamento de carga 

entre os geradores (KUNDUR, 1994). 

O controlador por queda de velocidade, apresentado na Figura 11b, possui 

uma realimentação do controlador integral, fazendo-o se comportar praticamente 

como um controlador proporcional, permitindo o compartilhamento de carga entre 

geradores. O valor de R determina a variação de potência mecânica fornecida ao 

gerador síncrono em função da variação de frequência do sistema. Por exemplo, um 

valor de R igual a 0,05 significa que uma variação de 5% na frequência implica em 

uma variação de 100% na potência mecânica (BOLDEA, 2006; KUNDUR, 1994). 

 

 
 (a) Regulador isócrono  (b) Regulador com queda de velocidade 

Figura 11- Controle primário de velocidade utilizado em geradores síncronos 
Fonte: Autoria própria. 

 

2.2.2.2 Controle de tensão 

O controle da tensão é fundamental para manter a qualidade de energia 

elétrica em sistemas de potência. O controle de tensão está relacionado com o 

balanço de potência reativa dos sistemas. Para reduzir perdas e aumentar as 

correntes que fluem pelas linhas de transmissão é necessário a produção de potência 

reativa o mais próximo do local de utilização (BOLDEA, 2006). 
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A tensão terminal do gerador síncrono é controlada pelo regulador 

automático de tensão (AVR), o qual utiliza a medida local de tensão e corrente. Os 

valores medidos são comparados com um valor de referência, o qual pode ser tensão 

ou potência reativa. O sinal de erro passa por um controlador e este é amplificado pela 

excitatriz. A excitatriz controla a tensão sobre a bobina de campo, a qual tem impacto 

direto sobre a corrente de eixo d e q gerada. 

2.3 MICRORREDES 

2.3.1 Introdução 

O conceito de microrrede advém da disseminação de unidades de geração 

distribuída e da expansão do uso de energias renováveis. Uma microrrede é 

caracterizada por um conjunto de cargas e unidades de geração distribuída, podendo 

ou não possuir dispositivos de armazenamento de energia, que opera como uma 

entidade única controlada. As unidades de geração, nas microrredes, geralmente 

encontram-se próximas as unidades consumidoras, aumentando a confiabilidade do 

fornecimento de energia elétrica, reduzindo emissões de gases poluentes, 

aumentando a qualidade de energia, através de uma melhor regulação de tensão. 

Além disso, a geração distribuída também reduz as perdas elétricas no sistema de 

transmissão, devido à redução da potência transportada nas linhas de transmissão 

(LASSETER, 2001; OLIVARES, et al., 2014; HATZIARGYRIOU, 2014). 

A estrutura genérica de uma microrrede é apresentada na Figura 12. 

Utiliza-se uma arquitetura de controle hierárquico baseada em uma central de 

controle. Esta estrutura de controle requer a comunicação entre os dispositivos de 

modo a coordenar sua operação e garantir a confiabilidade do sistema. Quando a 

microrrede encontra-se conectada à rede elétrica há um fluxo de potência que pode 

ser bidirecional com o sistema elétrico, podendo fornecer o excesso de potência 

elétrica para o sistema elétrico ou receber potência elétrica da rede para suprir o déficit 

de potência na microrrede. Contudo, o fluxo bidirecional pode causar problemas ao 

sistema elétrico, pois altera os níveis de tensão do sistema e gera problemas na 
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coordenação do sistema de proteção, o qual não está preparado para um fluxo de 

potência bidirecional (OLIVARES, et al., 2014). 

Outro modo de operação possível é a operação ilhada. O ilhamento do 

sistema pode ocorrer de forma intencional ou não intencional. O ilhamento intencional 

ocorre quando há degradação da qualidade de energia do sistema de potência, o qual 

pode comprometer o funcionamento da microrrede. Desta forma, a central de controle 

desconecta a microrrede do sistema elétrico. O ilhamento intencional também ocorre 

quando há necessidade de manutenção no sistema elétrico principal. O ilhamento não 

intencional ocorre em situações de falta no sistema elétrico ao qual a microrrede 

encontra-se conectada. A operação ilhada é importante para manter energizadas 

cargas críticas e manter a continuidade do fornecimento de energia aos 

consumidores, sendo necessário atentar-se aos critérios de estabilidade de tensão e 

frequência durante operação em modo ilhado. Também deve-se garantir uma 

transição suave no momento do ilhamento ou no momento da conexão com a rede 

elétrica (THALE; AGARWAL, 2011; HATZIARGYRIOU, 2014). 

Apesar do aumento da confiabilidade e flexibilidade no fornecimento de 

energia elétrica gerados pela microrrede, surgem uma série de desafios relacionados 

ao seu controle e operação. É necessário incluir estes desafios durante o projeto do 

sistema de controle e do sistema de proteção da microrrede. Para a realização do 

projeto do sistema de controle e proteção necessita-se de um modelo adequado, 

modelos comumente utilizados para representar sistemas e potência podem não ser 

adequados para representar a dinâmica de microrrede  (OLIVARES, et al., 2014).  

 
Figura 12 -  Topologia típica de uma microrrede. 
Fonte : Adaptado de HATZIARGYRIOU (2014) 
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2.3.2 Operação e Controle 

A operação segura e confiável da microrrede requer o uso de sistemas de 

proteção e malhas de controle adequados. O sistema de controle busca manter a 

magnitude de tensão e frequência dentro de limites estabelecidos, evitando danificar 

os equipamentos e geradores conectados à microrrede. Em situações de contingência 

o sistema de proteção irá atuar, desconectando cargas ou unidades de geração 

conectados a microrrede  (HATZIARGYRIOU, 2014; CHOWDHURY; CHOWDHURY; 

CROSSLEY, 2009).  

Há diferentes estratégias de controle empregadas nas unidades de geração 

das microrredes. Em unidades de geração que operam no modo P-Q, controla-se o 

despacho de potência elétrica ativa e reativa. Em unidades de geração que operam 

V-F, regula-se a frequência e tensão da microrrede, buscando manter a frequência e 

tensão dentro de limites aceitáveis previstos em norma. Caso não seja possível 

manter os níveis de tensão e frequência adequados, o sistema de proteção deverá 

atuar desconectando as unidades de gerações distribuídas ou as cargas da 

microrrede.  

A operação em modo conectado à rede geralmente foca no despacho de 

potência ativa e reativa para o sistema elétrico, uma vez que a tensão e frequência 

são impostas pela rede na qual a microrrede está conectada. Há duas topologias de 

operação para microrredes conectadas ao sistema de distribuição, uma centralizada 

e outra descentralizada. Em uma estrutura de operação descentralizada, cada 

unidade geradora presente na microrrede possui um sistema de controle, o qual usa 

informações obtidas localmente para controle da unidade de geração durante a 

ocorrência de eventos, sem comunicação com outras fontes de geração. Nesta 

estratégia de operação as unidades de geração produzem o máximo de energia 

possível para enviar o excedente para o sistema de distribuição (LASSETER, 2002; 

HATZIARGYRIOU, 2014). 

A operação centralizada tem o objetivo de reduzir o custo da energia 

elétrica para o consumidor final. Todas as unidades de geração estão conectadas ao 

centro de controle da microrrede, que controla o despacho de potência elétrica de 

cada unidade de geração distribuída (HATZIARGYRIOU, 2014).  



39 
 

 

A microrrede pode participar do mercado de energia elétrica, podendo 

comprar ou vender energia para a rede de distribuição. Dependendo do custo da 

eletricidade no mercado e o custo de geração das unidades de geração distribuída, o 

sistema de controle promove o despacho ótimo em tempo real do sistema. Em 

situações de elevados preços de energia no mercado a microrrede pode realizar a 

desconexão de cargas não críticas e vender o excedente de potência ativa e reativa 

para o sistema de potência  (HATZIARGYRIOU, 2014). 

A operação ilhada da microrrede requer que pelo menos uma das unidades 

de geração opere no modo V-f. A operação da microrrede com apenas uma unidade 

de geração em modo V-f e todas as outras no modo P-Q é comumente chamada de 

operação mestre-escravo, pois uma unidade dita a frequência e tensão da microrrede 

e as outras apenas injetam potência ativa e reativa na microrrede.  

As microrredes ilhadas também podem operar no modo multi-mestre, onde 

várias unidades de geração operam em paralelo no modo V-f (HATZIARGYRIOU, 

2014). Nesse trabalho considera-se uma microrrede ilhada operando no modo mestre-

escravo, onde a unidade de geração a diesel opera no modo V-f e a unidade eólica 

opera no modo P-Q. 

2.4 CONTROLADOR AUXILIAR DE FREQUÊNCIA 

A estratégia de controle proposta para o controle auxiliar de frequência 

explora a característica das cargas dependentes da tensão. Ou seja, explora o fato de 

que a potência consumida pelas cargas elétricas típicas varia em função da magnitude 

da tensão aplicada sobre elas. Uma vez que a tensão da microrrede é função da 

tensão terminal do gerador síncrono, é possível controlar a frequência do sistema pelo 

controle de tensão terminal do gerador.  

 O controlador proposto constitui-se de apenas uma malha de controle, a 

qual ajusta, de forma limitada, o valor de referência de tensão do AVR do gerador 

diesel, cuja ação de controle é derivada do erro da frequência do sistema. O diagrama 

do controlador proposto é apresentado na Figura 13.  

O erro de frequência do sistema passa por um controlador PD 

(proporcional-derivativo) e é adicionado no somador da referência de tensão do AVR.  
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Para erros de frequência positivos, a ação de controle resultante é positiva, resultando 

em um aumento na magnitude da tensão terminal do gerador síncrono. O aumento na 

magnitude da tensão implica em aumento da potência ativa consumida pelas cargas, 

assim a potência elétrica torna-se maior que a potência mecânica desacelerando o 

gerador síncrono. Quando o erro de frequência é negativo, a magnitude da tensão é 

reduzida, e consequentemente a potência ativa consumida pela carga também, desta 

forma, acelera-se o gerador síncrono. Quando não há erro de frequência o controlador 

auxiliar proposto não atuará.  

A equação (9) apresenta a equação em espaço de estado do controlador 

auxiliar de frequência. 

 
Figura 13 - Malha de controle auxiliar para 
controle de frequência 
Fonte: Autoria própria. 

 

 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑎𝑢𝑥Δ𝜔 + 𝐾𝑑𝑎𝑢𝑥

dΔ𝜔

𝑑𝑡
.  (9) 

 

Em (9), 𝑢(𝑡) é a ação de controle, 𝐾𝑝𝑎𝑢𝑥 e 𝐾𝒅𝑎𝑢𝑥 são os ganhos proporcional e 

derivativo do controlador e Δ𝜔 é o desvio de velocidade. 

Escolheu-se um controlador do tipo PD pois o objetivo principal de controle 

é a atuação mais efetiva em períodos transitórios. A parcela proporcional aumenta a 

velocidade do sistema, entretanto, o sistema pode passar a operar na região sub-

amortecida, para reduzir eventuais oscilações causadas pelo controlador proporcional 

adicionou-se a parcela derivativa. A parcela derivativa contribui para o aumento da 

velocidade de resposta do sistema e reduz o overshoot causado pela parcela 

proporcional do sistema de controle. 

De modo a evitar que o sistema de controle proposto cause grande impacto 

na qualidade de energia da tensão da microrrede, insere-se um limitador, o qual limita 

a ação de controle u(t).  
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Considerando um gerador síncrono trifásico operando isolado do sistema 

elétrico, com sistema de controle de velocidade do tipo isócrono e alimentando uma 

carga do tipo ZIP obtém-se a equação (10), a qual apresenta a função de transferência 

linearizada da variação da frequência angular do gerador síncrono em relação a 

variação de tensão terminal. Observa-se que os fatores que influenciam o 

comportamento da frequência para variações na magnitude da tensão terminal do 

gerador são a potência ativa total da carga (𝑃𝑜), o percentual das cargas Z e I (𝑎 e 𝑏, 

respectivamente), a constante de inércia total do sistema (𝐻) e os ganhos do regulador 

primário de velocidade (𝐾𝑝𝑔𝑑 e 𝐾𝑖𝑑𝑔), os quais são apresentados na seção 2.5.1.2.  

Este conjunto de fatores deve ser levado em consideração durante o 

projeto do regulador suplementar de tensão. Os valores de 𝑃𝑜, 𝑎 e 𝑏 variam ao longo 

do dia e dependem das cargas conectadas à microrrede, o controlador deve ser 

projetado para atender diferentes carregamentos do sistema e diferentes tipos de 

cargas conectadas ao sistema. 

 

 
∆𝜔

∆𝑉
=

−𝑃𝑜(2𝑎𝑝 + 𝑏𝑝)𝑠

2𝐻𝑠2 + 𝐾𝑝𝑔𝑑𝑠 + 𝐾𝑖𝑔𝑑
.  (10) 

 

O objetivo deste trabalho não é estabelecer uma metodologia para o projeto 

de um controlador auxiliar de frequência, mas sim demonstrar o seu funcionamento e 

eficácia, assim, utiliza-se um software Matlab® para realização do projeto do 

controlador para um determinado ponto de equilíbrio do sistema. Contudo pode-se 

utilizar outras técnicas de controle para a obtenção de melhores resultados. 

A variação da tensão do sistema causa uma variação na potência ativa 

consumida pela carga. Contudo, para uma mesma variação de tensão a potência ativa 

varia de forma diferente para as cargas do tipo Z, I e P. Para o controle proposto o 

melhor cenário é o que apresenta somente carga do tipo Z. Neste cenário a potência 

elétrica ativa varia com o quadrado da tensão, logo, a ação de controle tem um efeito 

quadrático na potência elétrica ativa da microrrede, o que implica em menores 

reduções de tensão e menores desvios de frequência. 

Outro aspecto que influencia na eficiência do sistema de controle é a inércia 

total do sistema. Valores grandes de 𝐻 indicam inércia elevada, o que resulta em 

pequenas variações de frequência para perturbações típicas no balanço potência do 

sistema. Em sistemas de elevada inércia é necessária uma maior variação de potência 
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elétrica ativa da carga para se obter a mesma redução percentual de desvios de 

frequência, quando comparado com sistemas de baixa inércia. As maiores variações 

de potência requerem maiores variações de tensão da microrrede, o que impacta na 

qualidade de energia fornecida aos consumidores, sendo necessário o uso de um 

limitador para o sinal de controle do controlador proposto. 

Os ganhos do regulador primário de velocidade do gerador síncrono 

pertencente ao gerador diesel (𝐾𝑝𝑔𝑑 e 𝐾𝑖𝑔𝑑) afetam diretamente o sistema de controle 

proposto, uma vez que há dois controladores realizando a mesma função, regular a 

frequência da microrrede. A inserção do controlador auxiliar no sistema implica em 

menores desvios de frequência, resultando em uma menor ação de controle do 

controlador tradicional de frequência. A redução da ação de controle proposto tem um 

maior impacto na ação de controle integral do regulador primário de frequência. A 

parcela integral necessita de um maior intervalo de tempo para produzir a mesma 

ação de controle quando comparado com um sistema sem controlador suplementar, 

assim, o tempo para anular o erro de frequência aumenta consideravelmente. Logo, 

há necessidade de ajuste nos ganhos do controlador tradicional de frequência para o 

controle de frequência mais efetivo e com melhor desempenho transitório. 

2.5 MODELO MATEMÁTICO DA MICRORREDE  

Neste capítulo descreve-se o modelo matemático da microrrede adotada 

neste estudo. A Figura 14 apresenta a topologia da microrrede híbrida eólica-diesel 

utilizada na avaliação da malha de controle proposta.  A microrrede é representada 

por um modelo não linear composto por 31 variáveis de estado. 

A unidade de geração eólica empregada na microrrede opera com 

velocidade variável, possui um gerador síncrono de polos salientes acoplado à turbina 

eólica e conversor estático. O estator do gerador síncrono conecta-se ao conversor 

do tipo back-to-back, que por sua vez se conecta à microrrede por meio de um filtro 

LCL. O gerador síncrono utilizado na unidade de geração eólica possui excitação 

independente. A unidade eólica opera no modo P-Q e utiliza a estratégia de MPPT 

para a máxima extração de potência mecânica do vento. 
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Figura 14 - Diagrama de microrrede utilizada para estudo e sistema 
de controle proposto 
Fonte: Autoria própria. 

 

O gerador diesel é composto por um motor de combustão interna, que 

utiliza diesel como combustível, e um gerador síncrono. Este possui uma malha de 

controle tradicional de frequência e uma malha para controle da tensão terminal, 

operando em modo V-f quando a microrrede encontra-se ilhada.  

Todos os componentes da microrrede são modelados no referencial dq0, 

exceto o barramento CC do conversor estático. Por questões de facilidade todos os 

modelos utilizados estão no sistema por unidade (p.u.).  

 

2.5.1 Modelo do Gerador Síncrono  

O modelo matemático utilizado para representar o gerador síncrono 

trifásico da unidade de geração eólica e do gerador diesel é apresentado nesta 

subseção. O modelo de ambos os gerados é o mesmo, diferenciando com relação as 

malhas de controle de velocidade e tensão. 

Considerando que o eixo que liga o gerador síncrono e a fonte de energia 

mecânica é rígido e não há atrito, a equação do movimento rotacional do gerador 

síncrono em p.u. pode ser descrita por (PERDANA, 2008): 
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𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

𝑆𝑏

𝐽𝜔𝜔𝑏
2

(𝑃𝑚 − 𝑃𝑒), (11) 

 

onde 𝜔 é a velocidade angular do rotor, 𝐽 é o momento de inércia do gerador, 𝑆𝑏 é a 

potência base do sistema, 𝜔𝑏 é a velocidade angular base do sistema, 𝑃𝑚 é a potência 

mecânica fornecida pela fonte de energia mecânica e 𝑃𝑒 é a potência elétrica ativa 

gerada. A equação (11) representa tanto a velocidade do gerador síncrono da unidade 

eólica quando do gerador síncrono do gerador a diesel. 

Comumente utiliza-se a equação (12) para representação da dinâmica 

mecânica do gerador síncrono em sistemas de potência. A equação (12) é obtida 

normalizando-se a equação (11) em termos da constate de inércia 𝐻, que é definida 

como a relação entre a energia cinética armazenada no rotor da máquina e a potência 

elétrica aparente nominal (KUNDUR, 1994). 

 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

1

2𝐻
(𝑃𝑚 − 𝑃𝑒). (12) 

 

Quando há equilíbrio entre a potência ativa consumida pela carga e a 

potência mecânica do gerador síncrono, sua velocidade permanece constante. 

Porém, uma perturbação tanto na potência elétrica quanto na potência mecânica 

resulta em variação de velocidade do gerador, e consequentemente variação da 

frequência do sistema. 

O ângulo elétrico do rotor com relação ao referencial síncrono girante é 

dado pela equação (13) (OLIVEIRA, 2006).  

 

 
𝑑𝛿𝑟

𝑑𝑡
= 𝜔𝑠𝜔𝑟 − 𝜔𝑠. (13) 

 

Em (13), 𝛿𝑟 é o ângulo do rotor com relação ao referencial síncrono, 𝜔𝑟 é a velocidade 

do rotor e 𝜔𝑠 é a velocidade síncrona. 

O modelo matemático referente a parte elétrica do gerador síncrono 

apresenta uma complexidade maior que o modelo mecânico, pois é composto por um 

conjunto de equações não lineares com coeficientes variantes no tempo. A indutância 

do rotor varia de acordo com a posição do rotor, por este motivo, comumente se 
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representa o modelo da máquina síncrona em coordenadas dq0. Desta forma, a 

indutância do rotor passa a ser vista como constante pelo estator (FITZGERALD, et 

al., 2005).  

O modelo matemático utilizado neste trabalho possui algumas 

simplificações. Não é considerado o efeito de histerese, o efeito de saturação 

magnética e também se despreza o efeito dos enrolamentos amortecedores. As 

equações que descrevem o comportamento da máquina síncrona podem ser escritas 

da seguinte forma: (ANAYA-LARA, et al., 2009): 

 

 𝐿𝑓𝑑

𝜔𝑏

𝑑𝑖𝑓𝑑

𝑑𝑡
= −𝑅𝑓𝑑𝑖𝑓𝑑 +

𝐿𝑚𝑑

𝜔𝑏

𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
+ 𝑉𝑓𝑑 ,   (14) 

 
𝐿𝑑

𝜔𝑏

𝑑𝑖𝑑

𝑑𝑡
= −𝑅𝑎𝑖𝑑 + 𝐿𝑞𝑖𝑞𝜔𝑟 +

𝐿𝑚𝑑

𝜔𝑏

𝑑𝑖𝑓𝑑

𝑑𝑡
− 𝑉𝑑 , (15) 

 𝐿𝑞

𝜔𝑏

𝑑𝑖𝑞

𝑑𝑡
= −𝑅𝑎𝑖𝑞 − 𝐿𝑑𝑖𝑑𝜔𝑟 + 𝐿𝑚𝑑𝑖𝑓𝑑𝜔𝑟 − 𝑉𝑞 , (16) 

 

nas quais 𝑖𝑖, 𝑉𝑖, 𝐿𝑖 e 𝑅𝑖 são respectivamente a corrente, tensão, indutância própria e 

resistência do enrolamento i, 𝐿𝑚𝑑 representa a indutância entre o enrolamento d e q, 

𝜔𝑟 é a velocidade do rotor e 𝜔𝑏 é a velocidade angular base do sistema. O subíndice 

d representa o enrolamento fictício de eixo direto, q representa o enrolamento fictício 

de eixo em quadratura e 𝑓𝑑 representa o enrolamento de campo. 

As equações (11), (14), (15) e (16) constituem o modelo em espaço de 

estado da máquina síncrona utilizada na unidade eólica. Para representar o gerador 

síncrono pertencente ao gerador diesel utilizou-se as equações (12), (13), (14), (15), 

(16).  A potência mecânica (𝑃𝑚) e a tensão sobre o enrolamento de campo (𝐸𝑓𝑑) são 

variáveis manipuláveis do sistema, através delas é possível controlar a velocidade do 

gerador síncrono e as correntes de eixo d e q geradas. 

2.5.1.1 Sistema de excitação e suas malhas de controle 

O controle de excitação do gerador síncrono da unidade eólica é realizado 

por meio de um controle proporcional integral (PI), a tensão terminal (𝑉𝑡) é comparada 

com a tensão de referência (𝑉𝑟𝑒𝑓) gerando um erro, o sinal de erro gera o valor do 

sinal de controle (𝑢𝑇) por meio do controlador PI. A ação de controle é dada por (17). 
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𝑢𝑇1 = 𝐾𝑝1(𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑡) + 𝐾𝑖1 ∫(𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑡)𝑑𝑡.  (17) 

 

Em (17), 𝐾𝑝1 e 𝐾𝑖1 são respectivamente o ganho proporcional e o ganho integral do 

controlador.  

O controlador de tensão do gerador da unidade diesel possui somente um 

controlador do tipo P e é dado por: 

 

 𝑢𝑇2 = 𝐾𝑝1(𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑡).  (18) 

 

O sistema de excitação utilizado no gerador síncrono das duas unidades 

de geração é do tipo ST1. Este sistema utiliza como excitatriz um retificador estático 

alimentado por um transformador conectado aos terminais do gerador síncrono. A 

dinâmica do sistema de excitação pode ser representada de forma simplificada por 

uma única equação diferencial, a qual representa a relação entre a ação de controle 

e a resposta da excitatriz (DEMELLO; CONCORDIA, 1969; OLIVEIRA, 2006). O 

modelo matemático simplificado que representa a dinâmica da excitatriz e do sistema 

de controle é: 

 

 𝑑𝐸𝑓𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑒𝑖
(𝑢𝑇1_2 − 𝐸𝑓𝑑), (19) 

 

 

onde 𝑇𝑒𝑖 é a constante de tempo do sistema de excitação. 

2.5.1.2 Sistema de controle de velocidade 

O controle de velocidade do gerador síncrono da unidade diesel é realizado 

por um controlador isócrono representado pela equação (20). O controlador isócrono 

utiliza o desvio de velocidade para gerar a referência de potência mecânica para o 

gerador diesel. 

 𝑃𝑚,𝑟𝑒𝑓 = 𝐾𝑝𝑔𝑑(𝜔𝑔𝑑,𝑟𝑒𝑓 − 𝜔𝑔𝑑) + 𝐾𝑖𝑔𝑑 ∫(𝜔𝑔𝑑,𝑟𝑒𝑓 − 𝜔𝑔𝑑)𝑑𝑡 (20) 
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Em (20), 𝐾𝑝𝑔𝑑 e 𝐾𝑖𝑔𝑑 são respectivamente o ganho proporcional e integral do regulador 

isócrono, 𝑃𝑚,𝑟𝑒𝑓 é a potência mecânica de referência, 𝜔𝑔𝑑 é a velocidade angular do 

rotor do gerador síncrono e 𝜔𝑔𝑑,𝑟𝑒𝑓 é a velocidade de referenciado gerador diesel. 

A estratégia de controle empregada na unidade eólica utiliza-se de um 

controlador proporcional integral, porém, a referência de velocidade não é fixa, 

depende da velocidade do vento. Para cálculo da velocidade de referência utiliza-se 

o conjunto de equações (3) - (6). A estratégia de controle será detalhada na seção de 

controle da unidade eólica. 

2.5.1.3 Motor de combustão interna 

O modelo matemático do motor de combustão interna é complexo e 

envolve a análise detalhada do processo de injeção de combustível, combustão, 

exaustão e da dinâmica do conjunto pistão-virabrequim. O modelo completo de motor 

diesel pode ser obtido em Kiencke e Nielsen (2005). 

Para análise das grandezas elétricas, como tensão e frequência da 

microrrede, não há necessidade de empregar um modelo detalhado, desta forma, o 

motor diesel é representado por uma equação diferencial de primeira ordem, que 

representa a dinâmica entre a ação do atuador de combustível e a potência mecânica 

gerada no eixo do motor, representada por (21) (PAPATHANASSIOU; 

PAPADOPOULOS, 2001; THEUBOU; WAMKEUE; KAMWA, 2012).  

 

 
𝑑𝑃𝑚

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑎𝑚
(𝑃𝑚,𝑟𝑒𝑓 − 𝑃𝑚). (21) 

 

Em (21), 𝑇𝑎𝑚 é a constante de tempo do motor a combustão, 𝑃𝑚 é a potência mecânica 

de saída do motor e 𝑃𝑚,𝑟𝑒𝑓 é a potência de referência. 

 

2.5.2 Conversor Estático 

O conversor estático é empregado na unidade de geração eólica para 

desacoplamento entre a frequência das correntes geradas pelo gerador síncrono e a 
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frequência da rede elétrica. Este realiza o controle da potência elétrica ativa e reativa 

gerada e injetada na rede elétrica. 

2.5.2.1 Modelo do conversor conectado ao gerador 

Utiliza-se um retificador controlado a IGBT na configuração VSI conectado 

ao estator do gerador síncrono empregado na unidade eólica. O objetivo do retificador 

é extrair potência ativa do gerador e controlar a velocidade da turbina eólica, para isto 

utiliza-se a estratégia de controle ZDAC (do inglês, Zero d-Axis Current Control) 

(ANAYA-LARA, et al., 2009). A referência de corrente de eixo d é nula e a referência 

da corrente de eixo q é obtida a partir de um controlador PI cuja entrada é o erro de 

velocidade da turbina eólica. A equação do sistema de controle de velocidade da 

turbina eólica é apresentada em (22). Para este estudo despreza-se a dinâmica de 

chaveamento do conversor. 

 

 

𝑖𝑞,𝑟𝑒𝑓 = 𝐾𝑝2(𝜔𝑒 − 𝜔𝑒,𝑟𝑒𝑓) + 𝐾𝑖2 ∫(𝜔𝑒 − 𝜔𝑒,𝑟𝑒𝑓)𝑑𝑡. (22) 

 

Em (22), 𝑖𝑞,𝑟𝑒𝑓 é a corrente de referência de eixo q, 𝑘𝑝2 e 𝑘𝑖2 são o ganho proporcional 

e integral do controlador de velocidade da turbina eólica, 𝜔𝑒 é a velocidade angular da 

turbina eólica e 𝜔𝑒,𝑟𝑒𝑓 é a velocidade de referência. 

As malhas de controle das correntes de eixo direto e eixo em quadratura 

são modeladas de acordo com as equações do gerador síncrono de polos salientes 

(14) - (16). Considerando que o gerador síncrono está em regime permanente pode-

se zerar os termos derivativos e reescrever as equações do estator por: 

 

𝑉𝑑,𝑟𝑒𝑓 = −𝑅𝑎𝑖𝑑 + 𝐿𝑞𝑖𝑞𝜔𝑒, (23) 

 𝑉𝑞,𝑟𝑒𝑓 = −𝑅𝑎𝑖𝑞 − 𝐿𝑑𝑖𝑑𝜔𝑒 + 𝐿𝑚𝑑𝑖𝑓𝑑𝜔𝑒 , (24) 

 

onde, 𝑉𝑑,𝑟𝑒𝑓 e 𝑉𝑞,𝑟𝑒𝑓 são as ações de controle, 𝐿𝑞𝑖𝑞𝜔𝑒 e −𝐿𝑑𝑖𝑑𝜔𝑒 são os termos de 

acoplamento entre os eixos d e q. Para compensar seus efeitos do acoplamento entre 

as tensões de eixo d e q soma-se a saída do controlador o termo de acoplamento 

simétrico numa malha feedfoward (BERNARDES, 2009).  
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As equações (23) e (24) informam o valor de tensão de eixo d e q na saída 

do gerador síncrono para um dado valor de corrente de eixo d e q, assim é possível, 

a partir de um valor desejado de corrente 𝑖𝑑 e 𝑖𝑞, obter o valor de tensão terminal do 

gerador síncrono necessário para que se obtenha as correntes desejadas. Na 

equações (23) e (24), despreza-se os termos – 𝑅𝑎𝑖𝑑  e – 𝑅𝑎𝑖𝑞 e adiciona-se o sinal de 

saída dos controladores PI, onde o sinal de entrada é o erro das correntes do estator 

com relação ao valor de referência. Alterando as equações (23) e (24) obtêm-se o 

conjunto de equações: 

 𝑉𝑑,𝑟𝑒𝑓 = 𝐿𝑞𝑖𝑞𝜔𝑒 − 𝑢𝑠𝑑 , (25) 

 𝑉𝑞,𝑟𝑒𝑓 = −𝐿𝑑𝑖𝑑𝜔𝑒 + 𝐿𝑚𝑑𝑖𝑓𝑑𝜔𝑒 − 𝑢𝑠𝑞 , (26) 

 

𝑢𝑠𝑑 = 𝐾𝑝3(𝑖𝑑,𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑑) + 𝐾𝑖3 ∫(𝑖𝑑,𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑑)𝑑𝑡, (27) 

 
𝑢𝑠𝑞 = 𝐾𝑝4(𝑖𝑞,𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑑) + 𝐾𝑖4 ∫(𝑖𝑞,𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑞)𝑑𝑡, (28) 

 

onde, 𝐾𝑝3 e 𝐾𝑖3 são os ganhos do controlador de corrente de eixo direto, 𝐾𝑝4 e 𝐾𝑖4 são 

os ganhos do controlador de corrente de eixo em quadratura, 𝐿𝑑,𝐿𝑞 e 𝐿𝑚𝑑 são 

respectivamente a indutância de eixo 𝑑, a indutância de eixo 𝑞 e a indutância mútua 

de eixo direto. 

2.5.2.2 Modelo do barramento CC 

A dinâmica da tensão sobre o capacitor do barramento CC é dada em 

função da potência de entrada e saída do barramento, pela equação (29). 

 

 
𝑑𝑉𝑐

𝑑𝑡
=

𝜔𝑏

𝑉𝑐𝑐𝐶
(𝑃𝑐𝑐,𝑖𝑛 − 𝑃𝑐𝑐,𝑜𝑢𝑡). (29) 

 

Em (29), 𝑉𝑐𝑐 e 𝐶 são respectivamente a tensão e a capacitância do capacitor presente 

no barramento CC, 𝜔𝑏 é a velocidade angular base do sistema, 𝑃𝑐𝑐,𝑖𝑛 é a potência de 

entrada do barramento CC e 𝑃𝑐𝑐,𝑜𝑢𝑡 é a potência de saída do barramento CC. 
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2.5.2.3 Controle do conversor conectado à rede 

Um dos principais aspectos para o controle do CLR é a sua sincronização 

com a rede de distribuição. A sincronização com um sistema trifásico é realizada 

através de um PLL trifásico. A estratégia utilizada para sincronia consiste em 

transformar as coordenadas abc em dq0 com um ângulo tal que a componente de eixo 

q da tensão seja nulo, o que resulta na componente de eixo d da tensão posicionada 

sobre o fasor da tensão da fase a. Utiliza-se um controlador proporcional integral para 

a obtenção deste ângulo (TEODORESCU; LISERRE; RODRÍGUEZ, 2011). 

O PLL utilizado possui um filtro passa baixa na entrada para eliminar ruídos 

de alta frequência da tensão medida. No estudo realizado não se utilizou a 

transformação de abc para dq0, pois todo o modelo da microrrede já está em 

coordenadas dq0. As equações que representam a dinâmica do PLL são: 

 

 𝑑𝑉𝑞𝑓

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑝𝑙𝑙
(𝑉𝑞 − 𝑉𝑞𝑓), (30) 

 

𝜔𝑝𝑙𝑙 = 𝐾𝑝5(𝑉𝑞,𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑞𝑓) + 𝐾𝑖5 ∫(𝑉𝑞,𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑞𝑓)𝑑𝑡, (31) 

 𝑑𝜃𝑝𝑙𝑙

𝑑𝑡
= 𝜔𝑝𝑙𝑙, (32) 

 

onde, 𝑉𝑞𝑓 é a tensão de eixo 𝑞 filtrada, 𝑉𝑞 é a tensão de eixo q medida, 𝑉𝑞,𝑟𝑒𝑓 é a tensão 

de eixo 𝑞 de referência, 𝑇𝑝𝑙𝑙 é a constante de tempo do filtro passa baixa , 𝜔𝑝𝑙𝑙 é a 

velocidade angular do fasor da fase 𝑎, 𝜃𝑝𝑙𝑙  é o ângulo da fase 𝑎 e 𝐾𝑝5 e 𝐾𝑖5 são os 

ganhos do PLL.  

O conversor conectado do lado da rede opera no modo PQ e sua estrutura 

de controle é dividida em duas malhas. Uma malha externa para o controle da potência 

injetada na rede elétrica e uma malha interna para o controle da corrente de saída do 

CLR. Ambas as malhas de controle utilizam controladores do tipo PI.  

As malhas externas geram sinais de controle por meio do erro da tensão 

sobre o capacitor do barramento CC e o erro da potência reativa injetada na rede 

elétrica, os valores de erros são obtidos comparando os valores medidos com os 

valores de referência. A malha de controle de tensão sobre o barramento CC gera a 
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corrente de referência (𝑖𝑑,𝑟𝑒𝑓) para o controlador de corrente de eixo direto, e a malha 

de controle de potência reativa gera a corrente de referência (𝑖𝑞,𝑟𝑒𝑓) para o controlador 

de corrente de eixo em quadratura. Os controladores de corrente utilizam os valores 

de referência gerados pelas malhas externas para determinar a tensão de saída do 

CLR. Os valores de tensão e corrente são medidos sobre o indutor do lado do 

conversor e capacitor do filtro LCL, respectivamente (TEODORESCU; LISERRE; 

RODRÍGUEZ, 2011; POGAKU; PRODANOVIC; GREEN, 2007). As equações das 

malhas de controle do CLR são: 

 

 
𝑖𝑖𝑑,𝑟𝑒𝑓 = 𝐾𝑝6(𝑉𝑐𝑐,𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑐𝑐) + 𝐾𝑖6 ∫(𝑉𝑐𝑐,𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑐𝑐)𝑑𝑡, (33) 

 
𝑖𝑖𝑞,𝑟𝑒𝑓 = 𝐾𝑝7(𝑄𝑒,𝑟𝑒𝑓 − 𝑄𝑒) + 𝐾𝑖7 ∫(𝑄𝑒,𝑟𝑒𝑓 − 𝑄𝑒)𝑑𝑡, (34) 

 𝑉𝑜𝑑,𝑟𝑒𝑓 = −𝐿𝑓𝑖𝑖𝑞𝜔 + 𝑢𝑖𝑜𝑑 , (35) 

 𝑉𝑜𝑞,𝑟𝑒𝑓 = 𝐿𝑓𝑖𝑖𝑑𝜔 + 𝑢𝑖𝑜𝑞 , (36) 

 
𝑢𝑖𝑜𝑑 = 𝐾𝑝8(𝑖𝑖𝑑,𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑖𝑑) + 𝐾𝑖8 ∫(𝑖𝑖𝑑,𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑖𝑑)𝑑𝑡, (37) 

 
𝑢𝑖𝑜𝑞 = 𝐾𝑝9(𝑖𝑖𝑞,𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑖𝑞) + 𝐾𝑖9 ∫(𝑖𝑖𝑞,𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑖𝑞)𝑑𝑡, (38) 

 

onde, 𝐾𝑝6 e 𝐾𝑖6 são os ganhos da malha de controle da tensão sobre o barramento 

CC, 𝐾𝑝7 e 𝐾𝑖7 são os ganhos da malha de controle de potência reativa, 𝐾𝑝8 e 𝐾𝑖8 são 

os ganhos da malha de controle tensão de eixo direto, 𝐾𝑝9 e 𝐾𝑖9 são os ganhos da 

malha de controle de tensão de eixo em quadratura, 𝑖𝑖𝑑 e 𝑖𝑖𝑞 são respectivamente as 

correntes de eixo d e q na saída do conversor conectado do lado da rede, 𝑣𝑜𝑑  e 𝑣𝑜𝑞  

são as tensões de eixo d e q sobre o capacitor do filtro LCL, −𝐿𝑓𝑖𝑖𝑞𝜔 e 𝐿𝑓𝑖𝑖𝑑𝜔 são os 

termos de desacoplamento e 𝐿𝑓 é a indutância do indutor do lado do conversor do filtro 

LCL. 

2.5.2.4 Modelo do filtro LCL 

O filtro LCL oferece uma melhor atenuação das harmônicas geradas pelas 

altas frequências de chaveamento e menor indutância quando comparado com os 
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filtros L ou LC. Possui uma vantagem significativa em aplicações que envolvem altas 

potências. O comportamento dinâmico do filtro LCL é expresso nas coordenadas 𝑑𝑞0 

pelo conjunto de equações (39) - (44)  (LISERRE; BLAABJERG; HANSEN, 2005; LIU, 

et al., 2009; POGAKU; PRODANOVIC; GREEN, 2007). 

 

 𝑑𝑖𝑖𝑑

𝑑𝑡
= (−𝑟𝑓𝑖𝑖𝑑 + 𝐿𝑓𝑖𝑖𝑞𝜔 + 𝑣𝑖𝑑 − 𝑣𝑜𝑑)

 𝜔𝑏

𝐿𝑓
 . (39) 

 𝑑𝑖𝑖𝑞

𝑑𝑡
= (−𝑟𝑓𝑖𝑖𝑞 − 𝐿𝑓𝑖𝑖𝑑𝜔 + 𝑣𝑖𝑞 − 𝑣𝑜𝑞)

 𝜔𝑏

𝐿𝑓
. (40) 

 𝑑𝑣𝑜𝑑

𝑑𝑡
= (𝐶𝑓𝑣𝑜𝑞𝜔 + 𝑖𝑖𝑑 − 𝑖𝑜𝑑)

 𝜔𝑏

𝐶𝑓
. (41) 

 𝑑𝑣𝑜𝑞

𝑑𝑡
= (−𝐶𝑓𝑣𝑜𝑑𝜔 + 𝑖𝑖𝑞 − 𝑖𝑜𝑞)

 𝜔𝑏

𝐶𝑓
. (42) 

 𝑑𝑖𝑜𝑑

𝑑𝑡
= (−𝑟𝑐𝑖𝑜𝑑 + 𝐿𝑐𝑖𝑜𝑞𝜔 + 𝑣𝑜𝑑 − 𝑣𝑏𝑑)

 𝜔𝑏

𝐿𝑐
. (43) 

 𝑑𝑖𝑜𝑞

𝑑𝑡
= (−𝑟𝑐𝑖𝑜𝑞 + 𝐿𝑐𝑖𝑜𝑑𝜔 + 𝑣𝑜𝑞 − 𝑣𝑏𝑞)

 𝜔𝑏

𝐿𝑐
. (44) 

 

Nas equações (39) - (44), 𝑖𝑖𝑑 e 𝑣𝑖𝑑 são respectivamente a corrente e tensão 

de eixo d na saída do conversor conectado do lado da rede,𝑖𝑖𝑞 e 𝑣𝑖𝑞 são 

respectivamente a corrente e tensão de eixo 𝑞 na saída do conversor conectado do 

lado da rede, 𝑣𝑜𝑑  e 𝑣𝑜𝑞  são as tensões de eixo 𝑑 e 𝑞 sobre o capacitor do filtro LCL, 

𝑖𝑜𝑑  e 𝑖𝑜𝑞 são as corrente de eixo 𝑑 e 𝑞 do indutor conectado do lado da rede do filtro 

LCL, 𝐶𝑓 é a capacitância do capacitor do filtro LCL, 𝑟𝑓 e 𝑟𝑐 são as resistências dos 

indutores do lado do conversor e do lado da rede, respectivamente, 𝐿𝑓 e 𝐿𝑐 são as 

indutâncias dos indutores do lado do conversor e do lado da rede, respectivamente, e 

𝑣𝑏𝑑  e 𝑣𝑏𝑞  são as tensões de eixo 𝑑 e 𝑞 no ponto de conexão do conversor com a rede 

elétrica. 

 

2.5.3 Modelo Matemático da Carga 

A operação do sistema elétrico de potência é diretamente influenciada 

pelas características da carga conectada ao sistema. Sendo necessário estabelecer 

um modelo matemático da carga conectada ao sistema elétrico de modo a possibilitar 

o estudo do comportamento dinâmico do sistema elétrico de potência. Não é difícil 
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descrever um modelo matemático para um único equipamento. Entretanto, o modelo 

deve compreender inúmeras cargas com comportamentos diferentes, não sendo 

possível descrever o comportamento detalhado de todas as cargas conectadas ao 

sistema elétrico de potência (COLLIN; TSAGARAKIS; KIPRAKIS, 2014; WANG; 

SONG; IRVING, 2010). 

Um modelo simplificado para a representação das cargas pode ser 

adotado. Conhecido como modelo nodal de carga, todas as unidades consumidoras 

são representadas por uma única carga conectada ao sistema elétrico. A carga 

equivalente absorve a mesma potência ativa e reativa que a soma de todas as cargas 

independentes. A relação entre a potência ativa e reativa absorvida e a tensão e 

frequência no ponto de conexão da carga com o sistema de distribuição é geralmente 

contemplada no modelo matemático nodal da carga. A carga do sistema elétrico pode 

ser representada por um modelo estático ou por um modelo dinâmico (WANG; SONG; 

IRVING, 2010). 

O modelo estático de carga representa a potência ativa e reativa como uma 

função da magnitude da tensão e da frequência do sistema. Este modelo de carga é 

geralmente representado por uma equação polinomial ou por uma equação 

exponencial (PRICE, 1993). 

O modelo dinâmico é empregado para cargas que variam sua potência 

ativa e reativa ao decorrer de seu regime de operação, como os motores elétricos. 

São utilizadas equações diferenciais para representar o modelo dinâmico (PRICE, 

1993). 

O modelo de carga adotado é o modelo polinomial ZIP. Este modelo é 

composto por três parcelas de carga, cada uma mantendo uma grandeza elétrica 

constante. Tem-se a parcela de impedância constante, a parcela de corrente 

constante e a parcela de potência constante. Como observa-se nas equações (45) e 

(46), a potência elétrica ativa e reativa varia de acordo com a tensão e a frequência 

da rede. Neste trabalho, despreza-se a variação da potência com relação a 

frequência, uma vez que as variações de frequência do sistema serão pequenas, 

devido ao controlador suplementar de frequência. 

 

 𝑃 = 𝑃𝑜 (
𝑎𝑝𝑉2

𝑉𝑜
+

𝑏𝑝𝑉

𝑉𝑜
+ 𝑐𝑝) (1 +

𝑓

𝑓𝑜
 ). 

 

(45) 
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𝑄 = 𝑄𝑜 (

𝑎𝑞𝑉2

𝑉𝑜
+

𝑏𝑞𝑉

𝑉𝑜
+ 𝑐𝑞) (1 +

𝑓

𝑓𝑜
 ). 

 

(46) 

 

Em (45) e (46), 𝑃𝑜, 𝑄𝑜 e 𝑉𝑜 são, respectivamente, a potência ativa, potência reativa 

absorvida pela carga e tensão do sistema antes da ocorrência de uma perturbação. 

Os coeficientes 𝑎, 𝑏 e 𝑐 representam o percentual de carga Z, I e P, respectivamente, 

o qual depende das características da carga conectada ao sistema. A soma dos 

coeficientes 𝑎, 𝑏 e 𝑐 sempre deve ser igual a um, de modo que a potência total (𝑃 e 

𝑄) absorvida pela carga antes da perturbação seja igual a 𝑃𝑜 e 𝑄𝑜. 

A tensão da microrrede é determinada pelo produto da corrente que circula 

pela carga de impedância constante e a impedância desta carga. A corrente que 

circula pela carga de impedância constante é dada por (47). 

 

 𝐼𝑧𝑑 + 𝑗𝐼𝑧𝑞 = ( 𝐼𝑑 − 𝐼𝑐𝑑) + 𝑗(𝐼𝑞 − 𝐼𝑐𝑞) −
𝑃𝑐 − 𝑗𝑄𝑐

𝑉𝑑 − 𝑗𝑉𝑞
. (47) 

 

Em (47), 𝐼𝑧𝑑 e 𝐼𝑧𝑞 são as correntes de eixo direto e em quadratura da parcela de 

impedância constante, 𝐼𝑐𝑑 e 𝐼𝑐𝑞 são as correntes de eixo direto e em quadratura da 

parcela de corrente constante, 𝐼𝑑 e 𝐼𝑞 são as correntes de eixo direto e em quadratura 

geradas pela unidade eólica e o gerador diesel, 𝑉𝑑 e 𝑉𝑞 são as tensões de eixo d e 

eixo q da microrrede e 𝑃𝑐 e 𝑄𝑐 são as potências ativa e reativa da carga de potência 

constante. 

Observa-se em (47) que a corrente que circula pela parcela de impedância 

constante depende da tensão do sistema, assim, a equação da tensão é quadrática, 

possuindo duas soluções reais ou imaginárias. Contudo não é possível garantir a 

existência de soluções reais. Por este motivo, opta-se por representar a corrente da 

parcela de carga de potência constante por um modelo dinâmico dado por (48), ao 

invés de 𝐼𝑠 = 𝑆𝑐
∗/𝑉∗, onde * representa o conjugado.  

A equação (48) baseia-se no modelo dinâmico de carga proposto por Xu e 

Mansour (1994). Quando há uma variação da tensão sobre a carga, a potência da 

carga do tipo P irá variar proporcionalmente a variação de tensão. Esta variação causa 

um desequilíbrio na equação (48), alterando o valor da derivada da corrente que flui 
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para a carga do tipo P. A corrente irá variar até que a potência da parcela de carga do 

tipo P retorne ao seu valor original. 

 

 𝑇
𝑑𝐼𝑠

𝑑𝑡
= 𝑆𝑐 − 𝑉𝐼𝑠

∗. 
 

(48) 

 

Em (48), 𝑇 representa a constante de tempo da equação, ou seja, quanto menor o 

valor de T maior é a derivada da corrente 𝐼𝑠 fazendo com que a potência retorne ao 

seu valor original em um intervalo menor de tempo. A corrente 𝐼𝑠 é a corrente da 

parcela de carga do tipo P, 𝑆𝑐 é a potência da carga do tipo 𝑃 e 𝑉 é a tensão sobre a 

carga.  

Alterando o referencial de (48) para o referencial síncrono, tem-se o 

conjunto de equações, (49) a (54), que representa a dinâmica da tensão e corrente da 

carga conectada à microrrede.  

 

 𝑇
𝑑𝐼𝑠𝑑

𝑑𝑡
= 𝑃𝑐 − (𝑉𝑑𝐼𝑠𝑑 + 𝑉𝑞𝐼𝑠𝑞). (49) 

 
𝑇

𝑑𝐼𝑠𝑞

𝑑𝑡
= −𝑄𝑐 + (𝑉𝑞𝐼𝑠𝑑 − 𝑉𝑑𝐼𝑠𝑞). (50) 

 𝐼𝑍𝑑 = 𝐼𝑑 − 𝐼𝑐𝑑 − 𝐼𝑠𝑑 . (51) 

 𝐼𝑍𝑞 = 𝐼𝑞 − 𝐼𝑐𝑞 − 𝐼𝑠𝑞 . (52) 

 𝑉𝑑 = 𝑅𝐿𝐼𝑍𝑑 − 𝑋𝐿𝐼𝑍𝑞 . (53) 

 𝑉𝑞 = 𝑅𝐿𝐼𝑍𝑞 + 𝑋𝐿𝐼𝑍𝑑. (54) 

 

 

2.6 SISTEMA DE COORDENADAS 

O gerador síncrono pertencente ao gerador diesel e o conversor estático 

da microrrede são modelados sobre seu próprio referencial dq. Ambos os referenciais 

são girantes e sua velocidade de giro é igual a velocidade síncrona 𝜔𝑠, entretanto os 

eixos d e q de cada referencial não estão alinhados uns com os outros. Para que se 

possa interconectar os modelos matemáticos é necessário que ambos estejam 
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referenciados sobre um referencial comum.  Para isto utiliza-se um sistema global de 

coordenadas (KUIAVA, 2010; KRAUSE, et al., 2013).  

A transformação entre dois referenciais dq é dada pela equação (KRAUSE, 

et al., 2013): 

 

 𝑓𝑑𝑞0
𝑥 = 𝐾𝑥

𝑦
𝑓𝑑𝑞0

𝑦
, (55) 

 

onde 𝑓𝑑𝑞0
𝑥  e 𝑓𝑑𝑞0

𝑦
 são respectivamente o referencial no qual deseja-se representar as 

grandezas e o referencial no qual as grandezas estão representadas, 𝐾𝑥
𝑦
 é a matriz 

de rotação de vetores, dada por (56). 

 

 𝐾𝑥
𝑦

= [

𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑦 − 𝜃𝑥) cos(𝜃𝑦 − 𝜃𝑥) 0

cos(𝜃𝑦 − 𝜃𝑥) −𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑦 − 𝜃𝑥) 0

0 0 1

]. (56) 

 

Em (56), 𝜃𝑖 é o ângulo entre o referencial i e o referencial comum. O ângulo 𝜃𝑖 não é 

fixo e varia com de acordo com a transferência de potência entre os referenciais.  

Adota-se como referencial comum para a microrrede em estudo a tensão 

sobre o capacitor do filtro LCL. A Figura 15 apresenta o diagrama unifilar da microrrede 

e o referencial comum adotado. O ângulo 𝛿𝑜 é o ângulo do barramento de carga e 𝛿𝑔 

é o ângulo de carga do gerador diesel. Um aumento em módulo no ângulo 𝛿𝑜 indica 

um aumento na potência elétrica transferia do conversor estático para o barramento 

de carga e um aumento em módulo no ângulo 𝛿𝑔 implica em um aumento de potência 

elétrica transferida do gerador diesel para o barramento de carga. 

 

Figura 15 - Diagrama unifilar da microrrede e o referencial comum adotado 
Fonte: Autoria própria. 
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O conversor estático possui ângulo nulo com relação ao referencial comum, 

de modo que o eixo d do conversor estático está sobre o eixo d do referencial comum. 

O eixo q do referencial do conversor estático está atrasado de 90º com relação ao 

eixo d. O eixo q do referencial local do gerador síncrono pertencente ao gerador diesel 

está adiantado de 90º em relação ao eixo d. Desta forma, a transformação do 

referência local do gerador diesel para o referencial global do sistema ocorre utilizando 

o inverso da matriz (56). A Figura 16 ilustra o sistema de coordenadas local e global 

da microrrede. O ângulo entre referencial local do gerador diesel e referencial comum 

pode ser obtido por 𝛿𝑡 = 𝛿𝑔 + 𝛿𝑜. 

 
Figura 16 - Sistemas de 
coordenadas da microrrede 
Fonte: Autoria própria. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir dos testes 

realizados em uma microrrede hibrida eólica-diesel. Na microrrede em questão o 

gerador diesel possui potência nominal de 1 MW e opera no modo V-f, ou seja, é 

responsável por regular a tensão e a frequência da microrrede.  A unidade de geração 

eólica tem potência nominal de 1,5 MW e opera no modo P-Q. O controlador auxiliar 

de frequência proposto é adicionado ao sistema de regulação de tensão do gerador 

síncrono pertencente ao gerador diesel.  

Para avaliar o controlador proposto realizou-se perturbações na carga da 

microrrede e variações na velocidade do vento. Ambos os testes variam a potência 

elétrica ativa do sistema, no primeiro teste insere-se uma carga com potência elétrica 

ativa de 100 kW e retira-se a mesma carga, avaliando a retirada e entrada de carga 

no sistema. Salienta-se que variações de 100 kW são atípicas para a microrrede em 

questão, em geral, as variações de cargas possuem valores inferiores a 100 kW. 

Quando ocorre variação na velocidade do vento, a potência mecânica extraída do 

vento pela unidade de geração eólica se altera, de modo que a unidade eólica busca 

um novo ponto de máxima extração de potência. Nesse caso, a potência elétrica 

injetada na microrrede pela unidade eólica iguala-se, após um transitório, à nova 

potência mecânica da turbina eólica. A variação de potência elétrica ativa é assumida 

pelo gerador diesel. 

O controle proposto foi avaliado por meio de simulações computacionais 

no domínio do tempo envolvendo o modelo não linear em espaço de estado da 

microrrede. A solução das equações diferenciais não lineares que compõem o modelo 

matemático da microrrede foi obtida através da ferramenta ODE23, pertencente ao 

software Matlab®.  

Para realização dos testes considera-se que a microrrede está em modo 

ilhado e, inicialmente, operando em um ponto de equilíbrio estável. Adota-se três 

níveis de carregamento para o sistema, conforme apresentado na Tabela 1, e também 
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adota-se três cenários com percentuais de carga ZIP diferentes, os quais são 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Carregamento do sistema 

Carregamento 

Potência Ativa (MW) 

Gerador 
Diesel 

Unidade 
Eólica 

Total 

Leve 0,1 0,2 0,3 

Médio 0,6 0,6 1,2 

Pesado 0,9 1,5 2,4 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 2 - Percentuais de carga do tipo Z, I e P utilizados 
nos testes. 

Cenário 
Percentual de carga (%) 

Z I P 

1 70 15 15 

2 50 25 25 

3 30 35 35 

Fonte: Autoria própria. 

 

O projeto adequado do controlador é principalmente afetado pelo 

carregamento do sistema e a distribuição percentual das cargas do tipo ZIP. Utilizou-

se a ferramenta computacional pidtuner do software Matlab® para a realização do 

projeto do controlador proposto. Esta ferramenta possui uma interface gráfica, na qual 

é possível ajustar a velocidade de resposta da saída do sistema e o amortecimento 

desejado. O ajuste é realizado em tempo real e apresentado ao usuário por meio de 

um gráfico da resposta do sinal de saída do sistema para um degrau unitário aplicado 

na entrada do sistema.  

3.2 VARIAÇÕES NA CARGA DA MICRORREDE 

Variações instantâneas na potência ativa demandada por cargas 

conectadas à microrrede quando operando em modo ilhado resultam em desvios de 

frequência. Quando se perturba a carga da microrrede, a magnitude da tensão 

terminal do gerador síncrono varia instantaneamente. Uma vez que se adiciona ou 

remove uma das cargas da microrrede altera-se instantaneamente a impedância 

equivalente. A elevada indutância do estator do gerador síncrono impede que a 

corrente fornecida ao sistema elétrico varie instantaneamente, assim, no momento da 
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perturbação da carga da microrrede haverá uma perturbação sobre a corrente que 

circula pelas cargas conectadas, variando a magnitude da tensão do sistema. 

A variação de tensão depende da variação de potência da carga e da 

característica da carga. Dependendo das características da carga, uma variação de 

tensão causa uma variação no consumo de potência. Se a carga do sistema é 

somente do tipo Z, a variação de tensão é menor quando comparada a um sistema 

com carga somente do tipo P. A variação de tensão em um sistema somente com 

cargas somente do tipo Z causa variações na potência da carga conectada, resultando 

em um menor desvio de frequência que em sistemas somente com carga do tipo P.   

No momento da conexão ou desconexão da carga de 100 kW da 

microrrede, nos instantes de tempo de 1 s e 7 s, respectivamente, a tensão varia 

instantaneamente, porém retorna a um valor próximo da referência em questão de 

milissegundos. As figuras 17 e 18 apresentam respectivamente a frequência e tensão 

da microrrede para o carregamento médio e os 3 percentuais de carga ZIP definidos 

conforme Tabela 2.  

Observa-se que a frequência do sistema somente com o controlador 

tradicional de frequência sofre desvios de frequência de aproximadamente 7,8% para 

variações de 100kW na potência ativa da carga conectada a microrrede. A tensão 

terminal do gerador síncrono sofre uma variação instantânea nos instantes de tempo 

de um segundo e sete segundos, retornando para valores próximos a 1 p.u. em 

milissegundos. Essa variação de tensão ocorre devido à variação instantânea da 

impedância e potência da carga elétrica.  

 
Figura 17 - Frequência da microrrede com a atuação apenas do controle tradicional 
de frequência para carregamento médio do sistema. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 18 - Magnitude da tensão da microrrede com a atuação apenas do controle 
tradicional de frequência para carregamento médio do sistema. 
Fonte: Autoria própria. 
 

A potência mecânica do gerador diesel e a potência elétrica ativa fornecida 

pelo gerador síncrono à microrrede é apresentada pela Figura 19, apresenta-se 

apenas a potência mecânica e potência elétrica ativa do gerador diesel para o cenário 

2 conforme a Tabela 2, pois não tem-se variações significativas entre os  diferentes 

percentuais de carga ZIP. Observa-se que no tempo de 1 s e 7 s, quando ocorre a 

inserção e retirada de carga, respectivamente, a potência varia instantaneamente. Isto 

ocorre, pois, a corrente elétrica não varia instantaneamente, porém, a tensão da 

microrrede e a carga conectadas são alteradas. No tempo de 1 s, o aumento de carga 

implica em uma redução na impedância equivalente da carga, desta forma, a 

magnitude da tensão e a potência elétrica são reduzidas no momento da inserção de 

carga. O oposto ocorre quando se retira a carga, pois eleva-se a impedância 

equivalente da carga, a corrente permanece constante, logo, a potência elétrica e a 

magnitude da tensão se elevam. 

 A potência elétrica varia quase instantaneamente para o novo valor 

requerido, enquanto a potência mecânica varia lentamente em relação a potência 

elétrica. O aumento lento da potência mecânica fornecida ao gerador síncrono causa 

queda na velocidade do mesmo. Se o aumento de potência mecânica fosse 

instantâneo, a frequência do sistema não se alteraria. 
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Figura 19 - Potência do gerador diesel com a atuação apenas do controle tradicional 
de frequência para carregamento médio do sistema. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para a realização dos testes com o controlador auxiliar de frequência 

ajusta-se os ganhos do proporcional e integral do regulador primário de velocidade de 

modo a se obter uma melhor resposta do sistema. O ganho do proporcional é 

aumentado em duas vezes e o ganho integral em dez vezes, nota-se que este 

aumento somente é possível através da inserção do controlador auxiliar no sistema. 

Caso o controlador suplementar seja retirado, o sistema tornar-se-ia instável. O limite 

do controlador é ajustado inicialmente para o valor de ±0,05 p.u., ou seja, o controlador 

pode elevar a tensão para o valor máximo de 1,05 p.u. ou reduzir para o valor mínimo 

de 0,95 p.u..  

Definiu-se este intervalo com base no Modulo 8 do Procedimento de 

Distribuição (Prodist) elaborado pela Aneel. O Modulo 8 do Prodist define as faixas de 

classificação de tensões.  Na definição de tensão de atendimento adequada, tem-se 

que os valores típicos para sobre e sub tensão, para tensão nominais abaixo de 1 kV, 

são 1,05 p.u. e 0,92 p.u., respectivamente. Desta forma, limitou-se o controlador em 

±0,05 p.u., de modo a não ultrapassar o limite máximo e mínimo da faixa de tensão 

definida como adequada pelo PRODIST. 

A resposta da frequência e tensão da microrrede, com inclusão do 

controlador auxiliar de frequência, para a inserção e retirada de 100kW de carga, 

operando com carregamento médio e os percentuais de carga ZIP definidos na Tabela 

2, são apresentados nas figuras 20 e 21. 

Na Figura 20 observa-se que o controlador reduziu os desvios de 

frequência, sendo o máximo desvio percentual de frequência de 0,806%, 1,50% e 

2,30%, para os cenários 1, 2 e 3, respectivamente. O sistema de controle também 
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reduziu o tempo de assentamento da resposta da frequência do sistema, observa-se 

que a frequência permanece próxima ao seu valor de referência, ultrapassando a faixa 

de ±2% somente para o menor percentual de carga do tipo Z. Como esperava-se, o 

menor desvio de frequência ocorreu para o caso com maior percentual de carga Z 

conectada à microrrede. 

Na Figura 21, a tensão terminal do gerador síncrono pertencente ao 

gerador diesel permanece dentro dos limites estabelecidos de ±0,05 p.u., devido a 

ação do controlador auxiliar proposto. Em todos os casos ocorreu a limitação da ação 

de controle, significando que um aumento do limite implicaria em menores desvios de 

frequência para o sistema. 

 
Figura 20 - Frequência da microrrede com a atuação do controle tradicional de 
frequência e do controlador auxiliar proposto para carregamento médio do sistema. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
Figura 21 - Magnitude da tensão da microrrede com a atuação do controle 
tradicional de frequência e do controlador auxiliar proposto para carregamento 
médio do sistema. 
Fonte: Autoria própria. 
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Na Figura 22, apresenta-se a potência mecânica e potência elétrica ativa 

gerada pelo gerador diesel. Apresenta-se apenas as curvas para o cenário 2, 

conforme Tabela 2, pois este cenário apresenta o valor intermediário entre os três 

cenários. Diferentemente da Figura 19, o percentual de cada tipo de carga afeta 

significativamente o comportamento da potência durante o transitório.  

O controlador auxiliar de frequência impede a variação instantânea 

significativa de potência ativa do sistema, devido à redução da tensão do sistema. 

Para cargas do tipo Z, a potência elétrica ativa do sistema varia com o quadrado da 

tensão, logo, a variação da potência elétrica ativa demandada pelas cargas 

ocasionada por variações na tensão é maior para sistemas com maiores percentuais 

de cargas do tipo Z do que para sistemas com baixos percentuais de carga do tipo Z.  

Assim, no período transitório, o controlador auxiliar reduz a potência da carga 

impedindo que a máquina desacelere de forma mais significativa. Também se nota 

que a potência elétrica ativa gerada pelo gerador diesel permanece por um curto 

período de tempo acima da potência mecânica fornecida ao mesmo, resultando em 

uma menor desaceleração da máquina e consequentemente menores desvios de 

frequência, comparado com o caso sem o controlador auxiliar.  

A  Figura 23 apresenta o comportamento da frequência do sistema para o 

cenário 2, descrito na Tabela 2, para os três carregamentos do sistema, considerando 

o limitador do controlador ajustado em ±0,1 p.u.. Nota-se que uma alteração no 

limitador do controlador auxiliar de frequência resultou em menores desvios de 

frequência para variações de carga. Para o carregamento pesado, a variação de 

frequência é menor quando comparada às demais, pois uma mesma variação de 

tensão resulta em maiores variações de potência ativa consumida pela carga 

conectada à microrrede. Desta forma, quanto maior a potência fornecida à carga, mais 

eficiente o controlador auxiliar se torna.  

O máximo desvio percentual de frequência é 3,60% e ocorre para o 

carregamento leve. O desvio de frequência para o controlador auxiliar com limitador 

ajustado em ±0,1 p.u. é menor que o desvio de frequência ocorrido para o controlador 

com limitador ajustado em ±0,05 p.u. Entretanto, deve-se tomar cuidado com a 

qualidade de energia, uma vez que a tensão da microrrede pode variar entre 0,9 p.u. 

e 1,1 p.u. devido à atuação do controle suplementar proposto.  
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Figura 22 - Potência do gerador diesel com a atuação do controle tradicional de 
frequência e controle auxiliar proposto para o carregamento médio do sistema. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
Figura 23 - Frequência da microrrede com a atuação do controle tradicional de 
frequência e do controle auxiliar proposto limitado em ±0.1 p.u. para os três 
carregamentos do sistema. 
Fonte: Autoria própria. 

 

O comportamento da magnitude da tensão da microrrede para o limitador 

ajustado em ±0,1 p.u. é apresentado na Figura 24. Observa-se que quanto menor é o 

carregamento do sistema, maior é a variação de tensão do sistema, pois é necessária 

uma maior variação de tensão para se obter a mesma variação de potência ativa 

obtida nos outros carregamentos.  
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Figura 24 - Magnitude da tensão da microrrede com a atuação do controle 
tradicional de frequência e do controle auxiliar proposto limitado em ±0.1 p.u.. 
Fonte: Autoria própria. 
 

As oscilações presentes no carregamento leve são causadas pelo 

controlador tradicional de frequência. O controlador auxiliar de frequência amortece o 

efeito do controlador tradicional, entretanto sua contribuição é pequena, quando o 

sistema opera com carregamento leve, assim as oscilações aumentam. Quando se 

aumenta o carregamento do sistema o controlador auxiliar torna-se mais efetivo, 

amortecendo as oscilações do controlador tradicional de frequência.  

O aumento do valor do limitador do controlador auxiliar de ±0,05 p.u. para 

±0,1 p.u. não alterou de forma significativa os desvios de frequência, assim, conclui-

se que não é necessário aumentar o limite do controlador auxiliar para ±0,1 p.u.. Os 

desvios máximos de frequência obtidos para os carregamentos leve, médio e pesado, 

quando o limitador do controlador auxiliar está ajustado para ±0,1 p.u. foram, 

respectivamente, de 4,50%, 0,90% e 0,42%. Observa-se que o desvio máximo de 

frequência para os carregamentos médio e pesados são baixos quando comparados 

aos desvios de frequência do sistema sem a atuação do controlador proposto.  

O desvio de frequência para o carregamento leve é menor quando 

comparado com a microrrede sem a atuação do controlador proposto, entretanto o 

desvio é 7 vezes maior que o desvio de frequência para o carregamento pesado. O 

carregamento leve adotado nesse trabalho representa apenas 8% da potência 

nominal do sistema, entretanto, em situações reais, a microrrede provavelmente não 

operaria por longos períodos de tempo com o carregamento leve e dificilmente 

operaria com um carregamento menor que o carregamento leve estabelecido. 

Inserções de 100 kW são atípicas para uma microrrede deste porte, desta forma 

garante-se que o máximo desvio de frequência para condições normais de operação 
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e variações típicas de potência ativa consumida pelas cargas do sistema será menor 

que 4,5% para o limitador do controlador ajustado em ±0,05 p.u..  

As oscilações na tensão da microrrede para o carregamento leve e 

controlador limitado em ±0,1 p.u. impactam diretamente na frequência da microrrede. 

As oscilações surgem devido a interação entre os dois controladores de frequência, o 

controlador tradicional e o controle auxiliar. Para entender a interação entre os 

controladores pode-se analisar as curvas de potência mecânica e potência elétrica do 

gerador diesel, apresentadas na Figura 25. Observa-se que logo após a perturbação 

o sistema de controle auxiliar de frequência reduz a magnitude da tensão do sistema 

para o valor limite de 0,9 p.u., entretanto a potência elétrica ativa não sofre uma grande 

redução como observa-se nos carregamentos médio e pesado. A medida que a 

potência mecânica fornecida pelo motor de combustão diesel aumenta, maior é a 

potência elétrica fornecida a carga e consequentemente torna-se maior a redução de 

potência elétrica para uma variação de 0,1 p.u. na magnitude da tensão do sistema. 

A redução de potência elétrica ativa do sistema causa um overshoot no controlador 

de velocidade, ocasionando as oscilações no sistema. 

 
Figura 25 - Potência do gerador diesel com a atuação do controle tradicional de 
frequência e do controle auxiliar proposto para carregamento leve do sistema. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Não serão apresentados os gráficos para os demais testes realizados, pois 

os mesmos seriam redundantes. Os resultados obtidos estão sumarizados na Tabela 

3, onde compara-se o desvio da frequência máximo para os três carregamentos e os 

três percentuais de carga. 
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Tabela 3 - Máximo desvio de frequência da microrrede para inserções de carga de 100 
kW em três diferentes cenários. 

Carregamento Teste 
fmax sem 

controlador 
(%) 

fmax com 
controlador 
limitado em 

±0,05(%) 

fmax com 
controlador 
limitado em 

±0,1(%) 

Leve 

Cenário 1 7,58 3,60 2,90 

Cenário 2 7,71 4,00 3,60 

Cenário 3 7,82 4,50 4,50 

Médio 

Cenário 1 7,58 0,80 0,60 

Cenário 2 7,71 1,50 0,70 

Cenário 3 7,82 2,30 0,90 

Pesado 

Cenário 1 7,58 0,26 0,26 

Cenário 2 7,71 0,32 0,32 

Cenário 3 7,82 0,42 0,42 

Fonte: Autoria própria. 

3.3 VARIAÇÃO NA VELOCIDADE DO VENTO 

A velocidade das massas de ar varia constantemente ao longo do dia, 

fazendo com que a potência elétrica injetada na rede elétrica pela unidade eólica 

também se altere. Quando o vento se altera, a unidade de geração eólica busca um 

novo ponto de máxima extração de potência, assim o sistema de controle busca 

acelerar ou desacelerar a turbina eólica, por meio do controle de potência elétrica 

gerada pelo gerador síncrono da unidade eólica. As turbinas eólicas possuem elevada 

inércia, fazendo com que a energia necessária para acelerar ou desacelerar a turbina 

seja da ordem de milhões ou milhares de kJ. 

O teste realizado considerou o sistema operando com carregamento leve e 

o cenário 2, descrito na Tabela 2. A velocidade do vento é de 6 m/s e a unidade eólica 

opera no MPPT. Ocorre uma redução na velocidade do vento em 1 m/s. Considerando 

que a velocidade do vento não varia de forma brusca, no teste realizado a velocidade 

do vento é reduzida na forma de rampa com duração de 8 segundos. A velocidade de 

referência da turbina eólica também ocorre em rampa. O limitador do controlador 

auxiliar de frequência é ajustado em ±0,05 p.u.. 

As curvas de potência mecânica extraída do vento para a velocidade do 

vento de 6 m/s e 5m/s são apresentadas na Figura 26. Para que a unidade eólica se 

mantenha no ponto de máxima extração de potência deve-se desacelerar a turbina 
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eólica. Desacelerando a turbina eólica para o novo ponto de máxima extração de 

potência mecânica, diminui-se a potência elétrica ativa injetada na microrrede pela 

unidade de geração eólica. 

 
Figura 26 - Curvas de potência mecânica extraída do vento em relação a 
velocidade de turbina eólica para velocidade do vento de 6 m/s e 5 m/s. 
Fonte: Autoria própria. 
 

A desaceleração da turbina eólica ocorre por meio da redução da potência 

mecânica disponível e pela ação do controle de velocidade, que controla a potência 

elétrica extraída do gerador síncrono da unidade eólica. A Figura 27 apresenta a 

velocidade da turbina eólica para o teste realizado. Observa-se que a velocidade da 

turbina eólica é reduzida em aproximadamente 0,1 p.u. até que se atinja o novo ponto 

de máxima extração de potência. 

 
Figura 27 - Velocidade da turbina eólica para uma redução na velocidade do vento 
de 1m/s para carregamento leve do sistema. 
Fonte: Autoria própria. 
 

A Figura 28 apresenta a variação de potência elétrica ativa gerada pela 

unidade eólica ocasionada pela variação da velocidade de vento e ação do sistema 
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de controle. Durante o intervalo de tempo entre 1 s e 8 s o sistema de controle aumenta 

a potência elétrica ativa gerada pela unidade eólica desacelerando a turbina eólica. A 

potência Pue corresponde à potência elétrica ativa injetada na microrrede pela 

unidade eólica de geração e Pgd corresponde à potência elétrica ativa injetada na 

microrrede pelo gerador diesel. Observa-se que a soma, em qualquer instante de 

tempo, das duas potências resulta em um valor constante igual a 0,2 p.u..   

 
Figura 28 - Potência elétrica ativa gerada pela unidade eólica e pelo gerador diesel 
para uma redução de 1m/s na velocidade do vento para carregamento leve e cenário 
2. 
Fonte: Autoria própria. 
 

O aumento da potência elétrica injetada na microrrede pela unidade eólica 

resulta em uma diminuição da potência elétrica ativa gerada pelo gerador síncrono 

pertencente ao gerador diesel. O inverso ocorre quando a potência elétrica ativa 

injetada pela unidade eólica na microrrede é reduzida. Apesar da variação de potência 

elétrica ativa gerada pela unidade eólica ocorrer de forma lenta, a frequência do 

sistema sofre grandes variações. A Figura 29 apresenta as curvas de frequência da 

microrrede para uma redução na velocidade do vento de 1m/s, onde uma das curvas 

apresenta o comportamento da frequência somente com o controlador tradicional de 

frequência e a outra com inclusão do controlador auxiliar de frequência. 

O controlador auxiliar de frequência proporciona uma grande redução do 

desvio de frequência do sistema. No sistema sem controlador, o máximo desvio 

percentual de frequência, para o teste realizado, é de 5,23%. Quando se insere o 

controlador auxiliar de frequência no sistema, o máximo desvio percentual de 

frequência, para o teste realizado, é de 0,55%, uma redução de quase 10 vezes no 

desvio de frequência do sistema.  
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Figura 29 - Frequência com e sem o controlador proposto para uma redução de 
1m/s na velocidade do vento para carregamento leve e cenário 2. 
Fonte: Autoria própria. 

 

A variação de tensão causada pelo controlador é menor que o limite de 

±0,05 p.u., dessa forma, não é necessário realizar o teste para o um limite de ±0,1 p.u. 

pois o resultado obtido seria o mesmo. As variações de frequência para variações na 

velocidade do vento possuem uma dinâmica lenta em comparação com as variações 

de frequência causadas por variações de carga do sistema, por isso a contribuição da 

parcela derivativa do controlador auxiliar é pequena quando comparada com a parcela 

proporcional com controlador. Assim, a magnitude da tensão, apresentada na Figura 

30, tem um comportamento semelhante ao da frequência. 

 
Figura 30 - Magnitude da tensão com e sem o controlador proposto para uma 
redução de 1m/s na velocidade do vento para carregamento leve e cenário 2. 
Fonte: Autoria própria. 

 

O controlador auxiliar de frequência proposto reduziu significativamente os 

desvios de frequência da microrrede tanto para perturbações com dinâmicas rápidas 

quanto para perturbações com dinâmicas lentas. Para variações bruscas de potência 
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elétrica, como é o caso das variações de carga do sistema, necessitou-se de uma 

maior variação na tensão do sistema, isto porque o controlador primário de frequência 

é lento em comparação com o fenômeno ocorrido.  

Por outro lado, para variações lentas de frequência o controlador primário 

faz com que a potência mecânica fornecida ao gerador síncrono acompanhe a 

potência elétrica gerada. Este fenômeno pode ser visualizado no teste de variação de 

velocidade de vento sem o controlador proposto, apresentado na Figura 31. A 

diferença máxima entre a potência elétrica e mecânica é de 0,0043 p.u., um valor 

pequeno, porém, a potência mecânica permanece inferior a potência elétrica por um 

período de aproximadamente 10 segundos até que o controlador primário consiga 

igualar a potência mecânica fornecida ao gerador à potência elétrica ativa fornecida 

ao sistema, resultando em um grande desvio de frequência. 

 
Figura 31 - Potência elétrica ativa gerada e potência mecânica fornecida ao 
gerador síncrono sem controlador proposto para uma redução de 1m/s na 
velocidade do vento, carregamento leve e cenário 2. 

 

Reduzindo a diferença entre as curvas de potência mecânica e potência 

elétrica ativa, reduz-se o desvio de frequência do sistema. A Figura 32 apresenta o 

gráfico da potência elétrica gerada pelo gerador síncrono pertencente ao gerador 

diesel e a potência mecânica fornecida ao gerador síncrono, para o teste de redução 

na velocidade do vento, com atuação do controlador auxiliar de frequência. Observa-

se que o controlador auxiliar de frequência reduz a potência elétrica ativa da carga. 

Como a diferença entre a potência mecânica e elétrica ativa do gerador diesel é da 

ordem de décimos de p.u., a variação de tensão necessária para causar esta variação 

de potência elétrica ativa é pequena. Logo, o controlador auxiliar de frequência tem 

baixo impacto na qualidade de energia da tensão da microrrede quando a constante 
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de tempo da perturbação ocorrida aproxima-se da constante de tempo do controle 

tradicional de velocidade do gerador síncrono. 

 
Figura 32 - Potência elétrica ativa gerada e potência mecânica fornecida ao 
gerador síncrono com o controlador proposto para uma redução de 1m/s na 
velocidade do vento, carregamento leve e cenário 2. 
 
 

Considerando a microrrede operando com carregamento pesado e com 

velocidade do vento igual a 12 m/s, repete-se o teste de redução de velocidade do 

vento aplicando-se uma redução de 0,39 m/s para o cenário 2, conforme Tabela 2, e 

considerando o controle auxiliar limitado em ±0,05 p.u.. A variação de velocidade de 

vento é escolhida de modo que a variação de potência elétrica gerada pela unidade 

eólica seja igual a 100kW. Como a potência mecânica extraída do vento varia com o 

cubo da velocidade do vento, quanto maior a velocidade do vento que incide sobre a 

turbine eólica maior é a variação de potência mecânica quando se varia a velocidade 

do vento. 

A Figura 33 apresenta a curva de máxima extração de potência mecânica 

da turbina eólica. Observa-se que para velocidades de vento acima de 10,6 m/s o 

ponto de máxima extração de potência encontra-se acima da velocidade máxima de 

operação da turbina eólica. Na região de operação entre A e C, a unidade eólica deixa 

de operar no ponto de máxima extração de potência e passa a operar com velocidade 

constante e igual a velocidade máxima da turbina eólica. Quando ocorre uma redução 

na velocidade do vento, a turbina eólica passa do ponto de operação A para o ponto 

B, não alterando sua velocidade quando o sistema se encontra em um ponto de 

equilíbrio, entretanto, a potência mecânica extraída do vento é reduzida, fazendo com 

a potência elétrica gerada também seja reduzida.  
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Figura 33 – Curva de máxima potência extraída do vento. 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 34, apresenta a velocidade da turbina para a redução na 

velocidade do vento de  0,39 m/s. Observa-se uma variação máxima de 0,016 p.u. na 

velocidade da turbina.  Durante a aceleração da turbina eólica o sistema de controle 

reduz a potência elétrica gerada, esta é assumida pelo gerador síncrono pertencente 

ao gerador diesel. O comportamento da velocidade da turbina eólica é diferente do 

apresentando no teste anterior. No teste anterior, a turbina eólica é desacelerada pelo 

sistema de controle, a velocidade inicial da turbina é de aproximadamente 0,68 p.u. 

sendo reduzida para 0,58 p.u. em aproximadamente 80 s. No teste realizado em 

condições de carga pesada, observa-se que o tempo de assentamento é de 

aproximadamente 120 s, resultando em menores impactos na frequência da 

microrrede. Desta forma, conclui-se que o impacto causado na frequência do sistema 

pela unidade eólica sofre forte influência da sua velocidade de operação. Entretanto, 

observa-se que o sistema de controle auxiliar é efetivo para ambos os testes. 
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Figura 34 - Velocidade da turbina eólica para uma redução na velocidade do vento 
de 0,39 m/s para carregamento pesado do sistema. 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 35 apresenta a frequência da microrrede para o teste proposto, 

com e sem o controlador auxiliar de frequência. Sem o controlador auxiliar de 

frequência, o máximo desvio percentual de frequência é de 2,56%. Inserindo-se o 

controlador proposto, o máximo desvio percentual de frequência passa a ser de 

0,17%, uma redução de aproximadamente 15 vezes.  

 
Figura 35 - Frequência com e sem o controlador proposto para uma redução de 0,39 
m/s na velocidade do vento para carregamento pesado e cenário 2. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Comparando o resultado obtido para o carregamento pesado e 

carregamento leve, observa-se que para o carregamento leve a redução do desvio de 

frequência é de aproximadamente 10 vezes e para o carregamento pesado é de 15 

vezes. O aumento na eficiência do controlador auxiliar de frequência está relacionado 

com a potência total da carga. Quanto maior a potência elétrica ativa da carga 
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conectada à microrrede maior é a variação de potência elétrica ativa para uma mesma 

variação na magnitude da tensão. Para o carregamento pesado e cenário 2, uma 

variação de 0,01 p.u. na tensão ocasiona uma variação de 30 kW na potência ativa 

consumida pela carga. A mesma variação de tensão para o carregamento leve e 

cenário 2 ocasiona uma variação de 3,75 kW na potência elétrica ativa consumida 

pela carga. Isto significa que para o carregamento leve a variação na magnitude da 

tensão da microrrede será maior. 

A Figura 36 apresenta a magnitude da tensão da microrrede com e sem o 

controlador auxiliar de frequência quando a microrrede opera com carregamento 

pesado e cenário 2. A magnitude da tensão da microrrede sofre um desvio percentual 

máximo de 1,17%. O controle auxiliar de frequência reduziu significativamente os 

desvios de frequência sem comprometer de forma significativa a qualidade de energia 

da microrrede. 

 

 
Figura 36 - Magnitude da tensão com e sem o controlador proposto para uma 
redução de 0,39 m/s na velocidade do vento para carregamento pesado e cenário 2. 
 

 

Observa-se, na Figura 36, que a tensão da microrrede não retorna para o 

valor de 1 p.u.. A redução de potência elétrica gerada pela unidade eólica comporta-

se como uma inserção de carga na microrrede, sendo assumida pelo gerador diesel. 

Assim, o gerador diesel aumenta a potência elétrica gerada, o que impacta na redução 

da tensão terminal do gerador. O sistema de excitação eleva a tensão da bobina de 

campo afim de elevar a tensão terminal do gerador síncrono, entretanto há um erro 

de regime permanente associado ao controlador do tipo proporcional, assim a tensão 

do sistema permanece abaixo de 1 p.u. quando o sistema entra em equilíbrio. 
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4. CONCLUSÕES 

A estrutura do controle proposta é simples e eficiente. Os testes realizados 

mostram uma redução significativa dos desvios de frequência na microrrede ilhada. O 

desempenho do controle proposto depende da carga e da inércia total do sistema. O 

controlador mostra-se mais eficiente quando a microrrede opera com carregamento 

pesado e/ou com predominância de cargas do tipo Z. Em ambos os casos, a maior 

eficiência do controlador deve-se à maior variação de potência para uma mesma 

variação de tensão no sistema. 

Para sistemas com momento de inércia elevado a eficiência do controlador 

é reduzida. Em casos onde a inércia total do sistema é elevada é necessária uma 

maior variação da potência elétrica ativa para se obter o mesmo resultado obtido em 

sistemas com baixa inércia. Isto ocorre pelo fato das massas girantes dos geradores 

síncronos de alta inércia requerem maior energia para serem aceleradas, quando 

comparado aos geradores síncronos de baixa inércia. 

Variações na velocidade do vento possuem uma dinâmica lenta, entretanto 

somente a utilização do controle tradicional de frequência não evita elevados desvios 

na frequência da microrrede. Para variações na velocidade do vento o controlador 

auxiliar de frequência obteve melhor desempenho que nos testes de variação de carga 

da microrrede devido a lenta dinâmica da variação de potência elétrica ativa gerada 

pela unidade eólica. Pode-se concluir que o controlador proposto reduz a 

significativamente os desvios de frequência da microrrede para variações no balanço 

de potência elétrica ativa com dinâmicas lentas e rápidas. 

O desafio desta estratégia de controle está em projetar um controlador que 

atenda as diversas condições de carga do sistema. O aumento do carregamento da 

microrrede torna o sistema de controle mais lento.  Nesse caso, um aumento do ganho 

integral do controle primário de velocidade pode solucionar o problema para cargas 

mais elevadas, porém torna o sistema oscilante para carregamentos leves. 

Contudo, o sistema de controle proposto é eficiente e auxilia durante a 

operação de microrredes ilhadas ou isoladas geograficamente, reduzindo os desvios 

de frequência sem comprometer de forma significativa a qualidade de energia do 

sistema. 
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APÊNDICE A 

A.1 PARÂMETROS DO SISTEMA DE TESTE 

Os parâmetros da unidade de geração eólica e do gerador diesel utilizados 

no sistema teste são apresentados neste apêndice. A unidade de geração eólica é 

possui gerador síncrono de polos salientes com excitação independente e conecta-se 

a microrrede por meio de um conversor estático. O conversor estático possui na saída 

um filtro LCL. O conjunto gerador diesel possui um motor de combustão interna o qual 

é utilizado como fonte de movimento para um gerador síncrono de polos salientes e 

excitação independente. Definiu-se a potência base do sistema como sendo 1,5 MW 

e tensão base do sistema de 380V. Todas as grandezas em p.u. estão representadas 

na base do sistema. 

O ganho das malhas de controle tanto da unidade de geração eólica 

quando do conjunto gerador diesel utilizados são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Ganhos utilizados nos 
controladores do sistema teste. 

Ganho Valor Ganho Valor 

𝑲𝒑𝟏 427 𝐾𝑝7 0,1 

𝑲𝒊𝟏 3510 𝐾𝑖7 0,25 

𝑲𝒑𝟐 0,587 𝐾𝑝8 4 

𝑲𝒊𝟐 0,228 𝐾𝑖8 10 

𝑲𝒑𝟑 12,5 𝐾𝑝9 5 

𝑲𝒊𝟑 100 𝐾𝑖9 5 

𝑲𝒑𝟒 6,25 𝐾𝑝𝑔𝑑 0,587 

𝑲𝒊𝟒 100 𝐾𝑖𝑔𝑑 0,364 

𝑲𝒑𝟓 30 𝐾𝑒𝑖 88,9 

𝑲𝒊𝟓 60 𝐾𝑝𝑎𝑢𝑥 10 

𝑲𝒑𝟔 0,5 𝐾𝑑𝑎𝑢𝑥 0,5 

𝑲𝒊𝟔 1   
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Características da máquina síncrona da unidade eólica: 

𝑅𝑎 = 0,006 𝑝. 𝑢., 𝑅𝑓𝑑 = 0,0007 𝑝. 𝑢., 𝐿𝑚𝑑 = 1,125 𝑝. 𝑢., 𝐿𝑚𝑞 = 0,294 𝑝. 𝑢., 

𝐿𝑙𝑠 = 0,18 𝑝. 𝑢., 𝐿𝑙𝑓𝑑 = 0,1293 𝑝. 𝑢.. 

 

Características da turbina eólica utilizada na unidade de geração eólica: 

𝐽𝑡𝑔 = 2,86 × 106 𝑘𝑔. 𝑚2, 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑚. = 12 𝑚/𝑠, 𝜔𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 15 𝑟𝑝𝑚, 

𝜔𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛. = 9 𝑟𝑝𝑚, 𝜔𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑥. = 19 𝑟𝑝𝑚, 𝑁𝑝á𝑠 = 3, 𝑅𝑎𝑖𝑜 = 59,3 𝑚, 𝑐1 = 0,645, 

𝑐2 = 116, 𝑐3 =  0,4, 𝑐5 = 21, 𝑐6 = 0,00912, 𝑐7 = 0,08, 𝑐8 = 0,035. 

 

Características do barramento CC do conversor back-to-back: 

𝑉𝑐𝑐 𝑛𝑜𝑚. = 1100 𝑉, 𝑉𝑐𝑐 𝑚𝑖𝑛. = 800 𝑉, 𝑉𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥. = 1250 𝑉, 𝐶𝑐𝑐 = 0,3 𝐹. 

 

Características do filtro LCL: 

𝐿𝑓 = 456 𝜇𝐻, 𝑅𝐿𝑓 = 0,001𝑚Ω, 𝐿𝑐 = 16,2 𝜇𝐻, 𝑅𝐿𝑐 = 0,01 𝑚Ω, 𝐶𝑓 = 1,5 𝑚𝐹. 

 

Características do conjunto gerador diesel: 

𝑃𝑛𝑜𝑚 = 1 𝑀𝑊 , 𝑉𝑛𝑜𝑚 = 380 𝑉, 𝐻 = 0,08 𝑠, 𝑅𝑎 = 0,62 𝑝. 𝑢., 𝑅𝑓𝑑 = 0,11 𝑝. 𝑢., 

𝐿𝑚𝑑 = 10,28 𝑝. 𝑢., 𝐿𝑚𝑞 = 5,08 𝑝. 𝑢., 𝐿𝑙𝑠 = 1,22 𝑝. 𝑢., 𝐿𝑙𝑓𝑑 = 0,9 𝑝. 𝑢., 𝑇𝑎𝑚 = 0,15 𝑠, 

𝑇𝑒𝑖 = 0,06 𝑠. 

 

Frequência de operação dos conversores: 

𝐹𝐶𝐿𝑅 = 2,5 𝑘𝐻𝑧, 𝐹𝐶𝐿𝐺 = 2,5 𝑘𝐻𝑧. 


