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Resumo 
 
 
 

 Este trabalho de mestrado descreve uma estratégia de operação 

multifuncional e flexível aplicado a conversores trifásicos CC-CA (inversores) 

conectados à rede de distribuição de energia elétrica. A estratégia proposta é capaz 

de injetar potência ativa na rede e compensar correntes de distúrbios (reativos, 

desbalanço e harmônicos) simultaneamente. O maior objetivo desta operação 

flexível é de melhorar a Qualidade de Energia Elétrica em um ponto de acoplamento 

comum (PAC) permitindo a compensação total ou parcial destes distúrbios ou 

fatores que degradam a Qualidade de Energia Elétrica. 

 O fator de potência é o principal fator de qualidade a ser observado e ele é 

calculado através da Teoria da Potência Conservativa – CPT. Entretanto, com base 

no fator de potência medido pelo lado da rede de distribuição e o fator de potência 

desejado, um coeficiente de compensação – 𝑘 é calculado para o ajuste das 

correntes de compensação dos distúrbios que geram a potência não ativa. 

 

Palavras-chave – Conversor eletrônico CC-CA de potência, Qualidade da energia 

elétrica, Fontes renováveis de energia, Teoria da Potência Conservativa, Sistema 

trifásico, Redes de distribuição de energia elétrica. 
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Abstract 
 
 

 

 This paper depicts a multifunctional and flexible control strategy applied in 

three-phase inverters, which are connected to the distribution network. The proposed 

strategy is able to inject active power into the electrical grid and compensate current 

disturbances (reactive, harmonics and unbalance) simultaneously. The main goal of 

this flexible strategy is to improve the Power Quality at the point of common coupling 

(PCC) allowing full or partial compensation of disturbances. Power factor is the main 

quality index observed and it is calculated according to Conservative Power Theory - 

CPT. Therefore, based on the power factor measured in the grid side and the desired 

value for the power factor, a compensation coefficient - 𝑘 is calculated continuously 

adjusting the amplitude of the compensation current. 

 

 

Keywords – Electronic power converter DC-AC, Quality energy, Renewable sources 

of energy, Three-phase system, Power distribution system. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido a uma série de acontecimentos relacionados ao incentivo da redução de 

emissões de gases de efeito estufa em diversos países (RELATÓRIO DO MCTI, 

2014), têm aumentado nos últimos anos, o número de unidades de geração 

distribuída – GD, conectadas ao sistema elétrico de potência (RELATÓRIO DO EPE, 

2017). Atualmente, um dos principais focos do governo brasileiro é a política de 

incentivos na pesquisa, desenvolvimento e instalação da tecnologia em GD 

(ANEEL–PRODIST, 2017). A energia renovável e não poluente vem 

desempenhando um papel cada vez mais importante dentro da geração de energia 

elétrica no país. Sua inserção no sistema elétrico brasileiro está diretamente ligada, 

principalmente, às preocupações no âmbito energético e ambiental. De maneira, a 

organizar e regulamentar a inserção de novas fontes de geração de energia elétrica, 

a Agência Nacional de Energia no Brasil (ANEEL) criou padrões e regras para 

estabelecer certos critérios e vantagens ao consumidor para este segmento (ANEEL 

REN 687, 2015).  

      O conceito de geração distribuída – GD, pode ser definido como uma geração de 

energia elétrica em uma rede de distribuição (média tensão) ou de um consumidor 

na rede (baixa tensão), com o propósito de disponibilizar para esta geração de 

energia somente potência elétrica ativa (VENKATARAMANN; MARNAY, 2008, p.78). 

Neste contexto, uma evolução do termo de GD tem sido relacionado com sistema de 

geração fotovoltaica, geração eólica, turbinas a gás, geradores diesel ou biodiesel, 

termogeradores à biomassa, dentre outros, operando de forma isolada ou 

cooperativamente com o sistema de potência tradicional, tais como usinas 

hidroelétricas, térmicas e nucleares (VENKATARAMANN et al., 2008; MARNAY et 

al., 2008; IPAKCHI et al., 2008; HEYDT, 2001). Atualmente existem grandes parques 
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de geração solar e pilotos que estão ocorrendo no país, que poderão incentivar o 

uso de pequenos geradores distribuídos (GD) conectados ao sistema elétrico 

(PORTAL REDES INTELIGENTES BRASIL, 2017). 

 

1.1. OBJETIVO: 

 Este trabalho de mestrado tem como objetivo apresentar o levantamento e a 

análise dos resultados encontrados por meio de um software de simulação (PSIM), 

para uma metodologia de controle flexível em conversores eletrônicos associados às 

fontes de geração distribuída para, além de gerar potência ativa, simultaneamente 

realizar a compensação de distúrbios. Aborda também o assunto de filtros passivos 

no acoplamento do conversor na rede elétrica para minimizar as distorções de 

tensão e corrente ao sistema elétrico, utilizando o software de simulação em Matlab 

(Simulink). Para o controle flexível, os sinais de referência são obtidos a partir da 

decomposição da corrente de carga através da Teoria de Potência Conservativa, do 

inglês Conservative Power Theory - CPT (PAREDES, 2011). Por meio deste 

controle, o conversor eletrônico da Fonte Renovável de Energia, poderá ser capaz 

de minimizar determinados distúrbios (individualmente ou coletivamente) para 

alcançar um valor determinado do fator de potência, incluindo a redução da 

distorção harmônica de corrente e até o fator de desequilíbrio da corrente entre as 

fases, de forma a atender o sistema de GD, para um sistema trifásico, para uma 

operação segura e confiável no ponto de vista de Qualidade de Energia Elétrica.  
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1.2. MOTIVAÇÃO   

O trabalho pode fornecer algumas contribuições no ponto de vista de melhoria 

da QEE para as concessionárias de energia elétrica e aos usuários (micro e 

minigeração de energia) para a conexão e operação de geradores distribuídos na 

rede elétrica. Podendo até, dependendo do controle do sistema de compensação, 

melhorar a qualidade da energia elétrica, com a redução dos distúrbios e com o 

aumento do fator de potência em um ponto de acoplamento comum. 

Como resultado final deste trabalho, tem-se a apresentação da simulação e 

seus resultados deste controle flexível por meio de uma Fonte de Energia Renovável 

- FRE de maneira a atender aos limites mínimos estabelecidos por normas nacionais 

ou internacionais conforme a sua regulamentação - PRODIST, IEEE ou IEC 

(ANEEL–PRODIST, 2017; IEEE STD1459, 2010). 

 

1.3. ESTRUTURA e CONTEÚDO 

 O capítulo 2, apresenta a revisão bibliográfica realizada na qual aborda os 

aspectos para as fontes renováveis de energia e algumas definições técnicas dos 

autores das publicações, as diversas definições de um sistema multifuncional e 

flexível conforme a pesquisa levantada, a metodologia dos controladores utilizados 

em um conversor eletrônico, os filtros passivos de potência para atenuar a 

frequência de chaveamento dos conversores CC/CA (inversores) e pôr fim a 

hierarquia de uma microrrede de distribuição de energia. 

 No capítulo 3, são relatados os filtros L, LC e LCL utilizados nos conversores 

CC/CA trifásicos, suas topologias, os aspectos técnicos e os resultados de 

simulação em Matlab para um comparativo de performance entre eles. 
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 O capítulo 4, explora a compensação de reativos e distúrbios em um sistema 

trifásico simulado em PSIM, utilizando fonte de corrente controlada, para diversos 

cenários (casos) de cargas, avaliando o comportamento do conversor eletrônico na 

compensação parcial ou total no Ponto de Acoplamento Comum - PAC. 

 O capítulo 5, apresenta a metodologia de um conversor trifásico com 

controlador de tensão e corrente, que além de injetar potência ativa, realiza a 

compensação de distúrbios de corrente, caracterizando um sistema de controle 

multifuncional e flexível para a rede elétrica. 

 No capítulo 6, são apresentados as conclusões gerais e os resultados 

encontrados neste trabalho de mestrado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A energia fotovoltaica (FV) é largamente empregada em sistemas de potência de 

pequena escala, para conexão na rede de energia elétrica. Um painel fotovoltaico 

(PFV) gera energia elétrica em seus terminais de saída (tensão CC) através da 

conversão direta dos raios solares que o incidem. Um sistema de geração de 

energia fotovoltaica consiste em combinações série-paralela das células 

fotovoltaicas a fim de obter a tensão e a corrente de saída determinada. Estas 

combinações conhecidas como arranjo de PFV, geram potência elétrica em corrente 

contínua (CC) que deve ser convertida para uma potência em corrente alternada 

(CA) e uma frequência de operação padronizada a fim de alimentar as devidas 

cargas presentes na rede elétrica (CHOWDHURY et al., 2007; VILLALVA et al., 

2009). 

O Inversor ou Conversor CC/CA, nos sistemas de conversão de energia, possui 

um papel muito importante na aplicação de geração de energia, pois além de 

transformar a tensão contínua em uma tensão alternada, padroniza a frequência de 

operação para conexão direta à rede elétrica, empregando outras tecnologias que 

ajudaram a tornar o sistema mais confiável e robusto. O artigo (BLAABJERG et al., 

2005, p.1292), classifica os inversores de geração de energia em quatro (4) 

categorias:  

1) O número de estágios de processamento de potência gerada em níveis de 

cascata, conforme o seu incremento da geração até a tensão na rede; 

2) O tipo do acoplamento da transferência de energia entre o painel fotovoltaico 

e a rede elétrica; 

3) No caso dos inversores utilizarem transformadores, a frequência de operação 

do PWM empregado sendo de baixa ou de alta modulação; 
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4) E o tipo de conexão com a rede elétrica para a interface com o estágio de 

potência do inversor de energia. 

 Os inversores que são conectados à rede elétrica (conhecidos por “Grid-Tie”) 

precisam ser sincronizados com a tensão no ponto de acoplamento comum (PAC) 

de modo que seja possível interagir com os parâmetros da rede como a corrente que 

circula pela linha. O artigo (TONIN et al., 2013, p.387) relata como são usualmente 

os sensores de medida dos inversores conectados à rede elétrica. Basicamente, 

tem-se 3 tipos de sensores de medida, tais como:  

a) Sensor de tensão CC conectado normalmente no capacitor de link-CC; 

b) Sensor de corrente na linha CA e; 

c) Sensor de tensão na linha CA. 

  Os conversores CC/CA (ou inversores) PWM diferenciados, com múltiplas 

funcionalidades e configurações são chamados de Inversores Multifuncionais - IMF. 

No artigo (TEKE et al., 2014, p.14), apresenta-se uma coletânea de pesquisas e 

estudos desenvolvidos listados em diferentes categorias de IMF e tipos de 

topologias de conversores com suas aplicações. As capacidades Multifuncionais de 

um inversor de PFV, conforme o artigo (GEIBEL et al., 2009), poderá contribuir para 

a melhoria da Qualidade de Energia Elétrica - QEE em um sistema de geração 

distribuída de forma a obter uma melhoria significativa do sistema elétrico para as 

cargas sensíveis dentro de uma sub-rede local, com a melhoria da confiabilidade do 

sistema através das instabilidades que as cargas de uma sub-rede podem provocar, 

outro ponto é a redução dos picos de corrente e oscilações devido a demanda 

energética pela indústria e consumidores na rede elétrica, além da compensação de 

harmônicos presentes na rede, e da potência reativa que causa a redução do fator 

de potência e finalmente o fornecimento de potência ativa contribuindo assim para a 
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redução de geração de energia pelo lado das concessionárias de distribuição 

(GEIBEL et al., 2009). 

 Um ponto de vista interessante é a definição do artigo (CARNIELETTO et al., 

2009, p.1) para “Inversores Inteligentes” (“Smart Inverters”), no qual refere-se ao 

controle inteligente dos inversores sobre as suas funcionalidades, sendo elas: 

distribuir a potência gerada para as cargas locais, fornecer potência para as outras 

cargas conectadas a rede elétrica, disponibilizar suporte de tensão para apoio no 

ponto de acoplamento comum (PAC), disponibilizar opções de controle para o 

consumidor baseado nas informações elétricas próximas do “tempo real” do 

consumo para os equipamentos de medidas avançados e até futuras tomadas de 

decisões do usuário no sistema de energia. O artigo (SINGH et al., 2011, p.307) 

define-se como inversor multifuncional as funções em um sistema elétrico de 

geração distribuída como: a transferência de potência ativa gerada através de fontes 

renováveis de energia (solar ou eólica), o suporte em demanda de cargas reativas 

conectadas a rede elétrica, a compensação de harmônicos de corrente presentes no 

PAC e por fim para sistemas trifásicos a compensação de corrente desbalanceada a 

3 fios (3F) e de neutro para sistema a 4 fios (3F+1N).  

 Entretanto nos artigos (BLAABJERG et al., 2016; MARAFAO et al., 2014; 

JINWEI et al., 2012; YANG et al., 2014), atribuem para os inversores multifuncionais 

conectados à rede elétrica, os serviços de manter o controle na variação da tensão 

da rede através da potência reativa sendo compensada, o controle da frequência da 

rede pela regulação da potência ativa injetada, a dinâmica e comportamento da rede 

com a inserção de pequenas fontes geradoras de energia, a operação inteligente 

com a compensação de reativos à noite quando não há irradiação solar através de 

elementos armazenadores de energia (bateria), a integração flexível de outros 
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sistemas de geração como eólico, biomassa, carros elétricos, pequenos geradores, 

etc., onde a comunicação entre eles reduziria o custo total da energia gerada e 

aumentaria a eficiência do sistema elétrico como um todo.  

 No algoritmo de controle apresentado no artigo (CARNIELETTO et al., 2009, 

p.1), pode-se habilitar um Inversor Inteligente, programando assim o fornecimento de 

energia para as cargas locais e determinando quando a energia armazenada através 

de sua geração local poderá ser vendida para a rede elétrica. Neste caso a bateria 

tem um papel importante nesta aplicação, pois traz flexibilidade ao sistema de 

geração local. O algoritmo de controle do inversor inteligente determina o modo de 

operação ótimo conforme as leis regulamentadoras do país, isto está baseado na 

medição avançada em “tempo real” do sistema elétrico, para a precificação da 

energia naquele dado instante.  

 O artigo (ZENG et al., 2015, p.1255), apresenta um algoritmo de objeto-

orientado assim definido pelos autores, para inversores multifuncionais, utiliza 

técnicas de Método de Análise Hierárquico do inglês (“Analytic Hierarchy Process” – 

AHP) para tomada de decisão em como limitar a capacidade do inversor numa rede 

de distribuição, a compensação de fatores para a qualidade de energia e o mercado 

futuro de precificação de venda.  

 Outros algoritmos podem ser utilizados conforme indicam os artigos 

(AHMADI; WANG, 2014; JIANZE et al., 2004) tais como: Controlador Integral-

Proporcional Fuzzy, Algoritmo de Controle Adaptativo, Algoritmo Genético e o 

Método de 4-Equações em que os resultados são apresentados para a definição do 

cálculo do ângulo de chaveamento dos inversores e para a detecção das 

componentes harmônicas para compensação do sistema. 
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 O controle de tensão do conversor está baseado no rastreamento das 

referências, como por exemplo: a tensão de saída de um inversor de fonte de tensão 

precisa seguir a referência senoidal a qual está submetida. No artigo (SAMPAIO et 

al., 2013, p.1039), apresenta-se um dos compensadores mais utilizados para operar 

em modo linear, o controlador Proporcional-Integral-Derivativo - PID. Em alguns 

casos, o conversor pode operar fora deste limite, no qual o sistema pode produzir 

resultados indesejados e no pior caso, o sistema irá operar fora da região de 

estabilidade.  

 Nos artigos (SURU et al., 2014; BONALDO et al., 2016; BONALDO, 2015; 

BRANDÃO et al., 2013a; BRANDÃO, 2013b) tem-se a utilização da Teoria da 

Potência Conservativa - CPT, propondo uma estratégia de controle de inversor 

multifuncional, para sistemas de GD. Baseado nas definições de domínio do tempo, 

para a extração da corrente ativa, reativa e residual que podem ser injetados 

seletivamente na rede elétrica. Com a decomposição das correntes pela CPT, pode-

se aplicar o controle das correntes de referências do conversor de potência, de 

maneira a mitigar os distúrbios como as harmônicas, o desbalanço e a potência 

reativa em circuitos com cargas não lineares. No artigo (MARAFÃO et al., 2013; 

MARAFÃO et al., 2010) tem-se as estratégias de compensação seletiva que são 

utilizadas para se compensar as cargas reativas, a presença de harmônicas na rede 

e o desbalanço entre as fases da corrente, sendo elas algumas das decisões que 

devem ser levadas em consideração como a estratégia do compensador e a sua 

topologia de construção. 

 Os artigos (ZAMMIT et al., 2017; BLAABJERG et al., 2006) fornecem 

conteúdos técnicos e servem como guias de desenvolvimento para controladores de 

corrente como o Proporcional Ressonante (PR) com compensadores harmônicos 
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utilizados em sistemas de compensação de harmônicas geradas pelos inversores 

fotovoltaicos, incluindo o acoplamento realizado com o filtro LCL na rede elétrica.  

 No estágio de saída dos conversores CC/CA, antes de serem conectados à 

rede elétrica, utiliza-se filtros passivos para a atenuação da frequência de 

chaveamento destes semicondutores e também para diminuir as distorções 

harmônicas em relação a frequência fundamental da rede elétrica. Estes filtros 

podem ser do tipo L, LC e LCL, conforme apresenta os artigos (FILHO et al., 2014; 

TANG et al., 2012; LISERRE et al., 2005; ALZOLA et al., 2013; RENZHONG et al., 

2013), podendo ser considerados junto com o conversor uma interface de conexão 

entre o sistema de geração distribuída e a rede principal. Os filtros LCL neste caso 

(LISERRE et al., 2005; ALZOLA et al., 2013; RENZHONG et al., 2013) ajudam a 

mitigar o chaveamento das frequências harmônicas injetados na rede elétrica 

durante a operação dos inversores estáticos. A grande maioria dos inversores 

empregam filtros do tipo LC, devido a sua facilidade de construção e custo para os 

sistemas de GD. Entretanto, o filtro LCL pode adicionar para o sistema picos de 

ressonância e a redução do amortecimento dos controladores, causando problemas 

de estabilidade no sistema, deteriorando assim a operação do conversor e gerando 

problemas ainda maiores de QEE para a rede, se estes fatores não forem 

devidamente tratados no desenvolvimento do filtro LCL (RENZHONG et al., 2013, 

p.322). Estes problemas podem ser resolvidos com a inserção de resistores de 

amortecimento em série com os capacitores do filtro LCL, entretanto esta solução 

reduz a eficiência do conversor devido as perdas por efeito Joule pelo resistor. A 

melhor solução para este caso é o uso apropriado de técnicas de controle de 

corrente, que eletronicamente podem emular a resistência e com isto aumentar ou 

diminuir o amortecimento do sistema e assim mitigar inconvenientes do filtro LCL, 
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neste caso utilizando um controlador PI juntamente com um conversor PWM 

proposto no artigo (DANNEHL et al., 2014, p.132) ou um controlador PR proposto no 

artigo (BLAABJERG et al., 2006).  

 O artigo (AZOLA et al., 2013, p.2642), apresenta os resultados das perdas 

passivas pelo efeito “amortecimento” relacionado a perda ôhmica dos capacitores do 

filtro LCL, sua resistência não deve comprometer a estabilidade e eficiência do filtro. 

Além de se fazer uma análise das perdas das componentes fundamentais e 

harmônicas presente no sistema. No artigo (REZNIK et al., 2014), apresenta o 

desenvolvimento e os resultados do protótipo de um filtro LCL aplicado em um 

sistema FRE (fonte renovável de energia) com os benefícios que este filtro LCL 

reflete em um sistema de GD em termos de melhoria de distorção harmônica na 

rede elétrica.  

E por fim, aborda-se o assunto da rede elétrica para os sistemas de GD 

através de fontes renováveis serão interligados. No artigo (JUSTO et al., 2013; 

CHAKRABORTY et al., 2015), uma rede inteligente de energia deve possuir as 

seguintes características como eficiência, sustentabilidade energética e a 

capacidade de receber diversas FRE, a confiabilidade, segurança e até 

possibilitando a armazenagem de energia elétrica. Outros fatores a serem 

levantados como o sensoriamento e medições por meio de métodos de controle 

mais avançados (ex. sem fio), a consciência do uso de cargas, sistemas de 

gerenciamento de energia em tempo real, a capacidade de reconhecer algumas 

cargas específicas como: carro elétrico, drives de motores industriais, cargas 

reativas, além de tomar decisões para conexão na rede ou o ilhamento do sistema 

de abastecimento pela rede geração e por fim uma informação integrada da 
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infraestrutura de comunicação sendo ela robusta e segura (JUSTO et al., 2013; 

CHAKRABORTY et al., 2015). 

 O artigo (PALIZBAN et al., 2014, p.428), apresenta uma hierarquia baseada 

na IEC/ISA 62264 para quatro níveis de aplicações no contexto de uma microrrede, 

conforme apresenta a ilustração na Figura 1. 

 Figura 1 - Níveis de hierarquia para todo o processo da energia em uma rede elétrica. 

 
 

 A pesquisa bibliográfica realizada neste capítulo, primeiramente trouxe 

maiores conhecimentos técnicos de cada etapa de um sistema fotovoltaico de 

geração distribuída em uma rede elétrica, a definição técnica de diferentes autores 

com relação as funcionalidades que um inversor multifuncional - IMF ou inteligente 

ao se conectar em uma GD, colocando a definição de multifuncionalidade para um 

inversor de FRE muito abrangente em relação as aplicações diversas. Outro ponto 

são as técnicas de controle ou algoritmos utilizados para a melhoria da qualidade da 

energia elétrica - QEE e o avanço dos filtros passivos na saída dos conversores 

eletrônicos e seus benefícios. Os próximos capítulos deste trabalho irão tratar da 

simulação elétrica e os resultados para um sistema trifásico para 3 condutores, onde 
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a geração da energia pode ser uma FRE, que conectado à rede elétrica opera de 

forma flexível ou multifuncional para a melhoria da QEE. 

 

3. FILTROS L, LC e LCL EM CONVERSORES DE POTÊNCIA CC/CA PARA 

SISTEMAS TRIFÁSICOS. 

 Como discutido no capítulo anterior, os conversores de potência são 

utilizados para a transferência da potência gerada, através de fontes de energias 

renováveis tais como: solar e vento que poderão ser conectadas a rede elétrica ou 

operar como sistemas isolados da rede de transmissão. Estes conversores de 

potência são os responsáveis por gerar componentes harmônicas devido ao 

chaveamento dos semicondutores através da modulação do circuito conversor de 

energia, afetando assim a qualidade da energia elétrica no sistema. Para minimizar 

este efeito, utilizam-se os filtros de ressonância do tipo LC ou LCL largamente 

empregados para reduzir as componentes harmônicas de alta frequência, (em 

relação à frequência da rede), quando um inversor CC/CA está conectado ao 

sistema elétrico. Atualmente, todos os inversores comerciais devem passar por 

testes avaliatórios, conforme normas técnicas nacionais (RENZHONG et al., 2013, 

p.322) e internacionais, comprovando assim que estes equipamentos não geram 

maiores interferências que são estabelecidos, para manter a qualidade da energia 

elétrica. Neste capítulo, tem-se a avaliação dos resultados encontrados por meio da 

simulação Matlab® de um circuito trifásico para filtros do tipo L (1ª ordem), LC (2ª 

ordem) e LCL (3ª ordem) em relação a atenuação das harmônicas para as correntes 

de ripple com diferentes valores de indutância do filtro e a resposta dinâmica quando 

conectado a uma rede elétrica. 
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3.1. TOPOLOGIAS DOS FILTROS 

 Os filtros são a interface de conexão entre o conversor eletrônico de potência 

CC/CA e a rede elétrica de energia. Durante algum tempo, as pesquisas 

relacionadas neste tema foram aprofundadas para a investigação destes filtros, de 

maneira a minimizar os efeitos da distorção harmônica na rede elétrica. A Figura 2 

apresenta o esquemático da conexão dos filtros entre os dois sistemas. 

 Figura 2 - Esquemático geral de um sistema trifásico de fonte renovável na rede elétrica. 

 

 
3.2. FILTRO L 

 Este tipo de filtro consiste em apenas um indutor entre o conversor eletrônico 

e a rede elétrica, sendo um filtro de 1ª ordem com atenuação de aproximadamente 

20dB/década. Normalmente emprega-se valores elevados de indutância para 

alcançar-se a filtragem da frequência de corte desejada. Na Figura 3, tem-se a 

topologia empregada para um filtro do tipo L, sendo 𝑉𝑖 a tensão de entrada e 𝐸𝑔 a 

tensão de saída. 
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 Figura 3 - Topologia de um filtro L. 

 

 

          

         Na Figura 4 o diagrama de bode apresenta a curva de resposta em 

frequência e na Figura 5 a dinâmica do filtro com o gráfico de “step response” para 

o tempo de resposta do filtro. Uma das desvantagens desta topologia é a baixa 

dinâmica no sistema com relação a queda de tensão no indutor, que ocasiona um 

grande tempo de resposta do filtro ao sistema. Neste caso, o diagrama de bode é 

construído a partir da função de transferência do indutor, sendo mHLi 50 no 

espaço do tempo (s) para a função de transferência do indutor: 

 

 𝐿(𝑠) =
1

𝑠.𝐿+1
                                                  (1) 
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Figura 4 - Diagrama de bode do filtro L. 

 

 
Figura 5 – Curva de Resposta em degrau do filtro L. 
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3.3. FILTRO LC 

 Este filtro consiste em um indutor em série com o inversor (CC/CA) e um 

capacitor em paralelo, sendo assim um filtro de 2ª ordem, conforme ilustra a Figura 

6. Este filtro apresenta uma maior atenuação após determinada frequência de corte. 

 Figura 6 – Topologia de um filtro LC. 

 

 Valores altos de capacitância podem ocasionar problemas como grandes 

picos de corrente - “inrush” na linha. A conexão no sistema depende da tensão na 

rede, da frequência de ressonância do filtro LC e da impedância característica da 

rede elétrica. A Eq. 2 demonstra a função de transferência do filtro LC. 

LC(s) =
1

s2.L f .Cf + s.L f +1
      (2) 

  

 Na Figura 7, tem-se a resposta de frequência e a mudança de fase 

representado pelo diagrama de bode do filtro LC, a partir da função da transferência 

(2), para 𝐿𝑖 = 1𝑚𝐻 e 𝐶𝑓 = 30𝜇𝐹. 
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Figura 7 – Diagrama de bode do filtro LC para a dada função de transferência. 

 

 

No diagrama da Figura 8, temos uma resposta adiantada quando comparada em 

relação ao filtro L, onde em 40ms o filtro já estabilizou a sua resposta no tempo. 

Figura 8 - Curva da Resposta em degrau do filtro LC. 
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 Por ser um circuito LC série, as suas reatâncias (indutivas e capacitivas) em 

uma dada frequência particular serão iguais em magnitudes, porém com sinais 

opostos (𝑋𝐿 = −𝑋𝐶) , definindo assim como a frequência de ressonância (−𝑓0), 

conforme a equação (3). 

𝑓0 =  
1

2𝜋.√𝐿𝑓.𝐶𝑓
                                 (3) 

3.4. FILTRO LCL 

 Este filtro consiste em um indutor em série com o inversor que irá limitar as 

correntes de ripple, um capacitor em paralelo que fará a função de filtro para uma 

determinada frequência calculada e por fim um segundo indutor em série com a rede 

melhorando a atenuação do filtro para baixas frequências. Na Figura 9 tem-se a 

representação elétrica de um filtro do tipo LCL. 

Figura 9 – Topologia de um filtro LCL. 

 

 Um filtro LCL permite a operação com baixas frequências de chaveamento 

devido a sua atenuação ser de 60dB/década para as harmônicas de chaveamento 

dos semicondutores, com a vantagem de empregar valores baixos de indutores para 

uma boa redução do ripple de corrente. Entretanto, este filtro pode trazer alguns 

efeitos de instabilidade no sistema, caso os parâmetros do conversor não sejam 
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levados em conta. Para o desenvolvimento de um filtro LCL robusto são necessários 

os seguintes dados: 

- Tensão eficaz de conexão do inversor na rede elétrica; 

- Tensão do Link-CC para o capacitor no inversor;  

- Potência ativa; 

- Frequência da rede em operação; 

- Frequência de chaveamento dos semicondutores. 

 

 Com relação a topologia do filtro LCL, utiliza-se um resistor de amortecimento 

em série com o capacitor, para amortecer os picos de corrente na frequência de 

ressonância do sistema e suavizar a resposta da mudança de fase. Uma outra 

sistemática de conexão do filtro LCL na rede elétrica é a conexão em estrela (Υ) ou 

em delta (Δ) que será apresentado nos próximos itens.  A resposta em 

frequência do filtro LCL conforme o circuito elétrico da topologia da Figura 9, deve 

ser levado em consideração a tensão de entrada Vi e a tensão do lado da rede Eg, 

conforme a Eq. (4): 

LCL =
ig

vi
      (4) 

Utilizando as leis de Kirchoff´s tem-se que: 

𝑖𝑖 − 𝑖𝑐 − 𝑖𝑔 = 0     (5)  

Levando as correntes e seus componentes para o domínio da frequência tem-se 

que:  

𝑣𝑖 − 𝑣𝑐 = 𝑖𝑖(𝑠𝐿𝑖)     (6) 

𝑣𝑐 − 𝑒𝑔 = 𝑖𝑔(𝑠𝐿𝑔)      (7) 

𝑣𝑐 =  𝑖𝑐 (
1

𝑠𝐶𝑓
+ 𝑅𝑑)      (8) 
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Substituindo as equações (6), (7) e (8) para a função de transferência do filtro LCL e 

com algumas manipulações algébricas tem-se que: 

 

LCL(s) =
Cf .Rf .s+1

L1Cf L2s
3 +Cf (L1 + L2 )R

f
s2 + (L1 + L2 )s

   (9) 

 

 A Figura 10 apresenta o diagrama de bode do filtro LCL com a resposta de 

frequência característica, onde 𝐿1 = 10𝑚𝐻, 𝐿2 = 1𝑚𝐻, 𝐶𝑓 = 10𝜇𝐹 e o resistor de 

amortecimento 𝑅𝑓 = 5Ω para eliminar o pico da corrente de partida - inrush do 

capacitor no instante da transição da frequência de ressonância do filtro. Outro ponto 

a destacar é a rápida mudança de fase na transição da frequência conforme 

apresenta o diagrama de bode da Figura 10. 

 

Figura 10 – Diagrama de bode do filtro LCL para a dada função de transferência. 
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      No diagrama de resposta em degrau da Figura 11, pode-se avaliar uma 

resposta deste filtro mais rápida comparado ao filtro L, sem ocorrências de 

oscilações ou instabilidade ao longo do tempo no sistema. 

Figura 11 – Curva de Resposta em degrau do filtro LCL. 

  

 

 Conforme pode-se observar nos diagramas de bode dos filtros L, LC e LCL 

dada as funções de transferência característica deles, os filtros possuem um 

comportamento diferenciado para a atenuação da frequência de corte conforme 

apresentam nos diagramas de bode. Outro fator relevante é o gráfico de resposta 

em degrau de cada um deles, no qual a estabilização do filtro LCL é mais rápido 

comparado aos filtros L e LC. Na seção a seguir, apresenta-se a definição dos 

parâmetros do filtro LCL para um sistema elétrico de carga RL e carga não-linear 

em conjunto.  
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3.5. DEFININDO OS PARÂMETROS DE PROJETO E CÁLCULO DOS 

VALORES DOS FILTROS. 

 Para um sistema trifásico com os parâmetros definidos na Tabela 1, realiza-se 

o procedimento de cálculo dos valores dos componentes para um filtro LCL em uma 

potência estimada de 5kVA. A metodologia utilizada nos cálculos foi base das 

pesquisas realizadas nos artigos (BLAABJERG, 2005, 2006, 2013). 

Tabela 1 – Parâmetros do sistema trifásico considerados para o cálculo dos filtros. 

Potência nominal do inversor  4Kva 

Tensão de linha da rede (Vrede) 220VCA 

Tensão do Link-CC (Vlinkcc) 400VCC 

Frequência de chaveamento (fchav) 10kHz 

Frequência da rede (frede) 60Hz 

 

a) O valor do filtro deve ser definido com base nas características do sistema. 

   
 1,12

10.4

220
3

22

n

rede

b
S

V
Z      (10) 

mH
Z

L
n

b

b 32
60..2

1,12



     (11) 

F
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C
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220
)1,12)(60)(2(

1

.

1
    (12) 

b) Com isto, pode-se calcular o indutor do lado do inversor - 𝐿𝑖, no qual o limite do 

ripple da corrente de saída é de 20% da sua amplitude nominal.  Com isto tem-se 

a variação da corrente de ripple em: 

A
V

P
I

rede

n

l 7,1
220.3

2.4000
.2,0

.3

2.
%20     (13) 

 



 

 

39 

 

 

mH
IF

V
L

ichav

linkCC

i 1
)7,1)(10.10).(20(

400

..20 3



    (14) 

c) O indutor do lado da rede - 𝐿𝑔 pode ser calculado por meio de uma relação - r, 

entre o indutor principal - 𝐿𝑖. Pode-se verificar a influência dos resultados do filtro 

LCL com a variação do fator "𝑟”, para a definição do 𝐿𝑔, com a demonstração dos 

resultados em um diagrama de bode. Na equação tem-se estas definições: 

ig LrL .                              (15) 

r = 1 tem-se Lg = Li ; Lg1 = mH1     

  r = 0,5 tem-se: Lg2 = mH5,0        

 r = 0,1 tem-se: Lg3 = mH1,0      

d) O capacitor de filtro - 𝐶𝑓 é calculado por meio da variação do fator de potência 

pelo lado da rede sendo este de 5%. Com isto, o capacitor do filtro pode ser 

encontrado pela capacitância base - 𝐶𝑏, onde: 

𝐶𝑓 = 5% . 𝐶𝑏 = 0,05 . 220𝜇𝐹 ≅ 10𝜇𝐹 (Valores comerciais)                 (16) 

    

e) Com estes valores pode-se encontrar a frequência de ressonância do filtro LCL 

que tem como característica ter a  𝑓𝑟𝑒𝑠 <  𝑓𝑐ℎ𝑎𝑣, para o filtro LCL. Com a equação 

(17) tem-se: 

fgi

gi

res
CLL

LL
f

..
.

2

1 



     (17) 

 Com a variação do indutor - 𝐿𝑔 tem-se os seguintes valores 

respectivamente de 𝑓𝑟𝑒𝑠: 

    𝑓𝑟𝑒𝑠1 = 2,0kHz (𝐿𝑔1 = 1mH) 

    𝑓𝑟𝑒𝑠2 = 3,2kHz (𝐿𝑔2 = 0,5mH)   

    𝑓𝑟𝑒𝑠3 = 5,1kHz (𝐿𝑔3 = 0,1mH) 
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f) E por fim o resistor de amortecimento (“damping”) pode ser calculado por meio 

da frequência de ressonância, de maneira a reduzir a oscilação e manter a 

estabilidade do filtro. Segue equação do 𝑅𝑑: 













5,1
10.10.1,14907.3

1
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1
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1

5,3
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1

6

3

3
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2
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Rd

Cres
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Rd







   (18) 

  

 A definição dos valores dos componentes do filtro LCL foi determinado para 

uma conexão em estrela (Y) dos capacitores - 𝐶𝑓. Entretanto existem duas maneiras 

de conectar um filtro LCL para um sistema trifásico, no qual está condicionado na 

maneira em conectar este capacitor de filtro para um sistema trifásico. A Figuras 12 

e 13 a seguir, demonstram estas duas maneiras prováveis de conexão estrela ou em 

triângulo na rede, podendo executar assim a mesma função pretendida, embora 

tenham algumas vantagens e desvantagens entre estas ligações. 

 

Figura 12 - Filtro LCL em estrela (Y) 

 

 Figura 13 - Filtro LCL em triângulo (Δ) 
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 O procedimento de cálculo e dimensionamento dos componentes do filtro LCL 

apresentados anteriormente são válidos para ambas as conexões, com exceção do 

capacitor - 𝐶𝑓 e do resistor de amortecimento - 𝑅𝑑. Os valores destas ligações estão 

relacionados com aspectos como custo do projeto devido ao dimensionamento do 

capacitor ou com a eficiência do filtro quando aplicado a rede elétrica. Com isto, tem-

se dois casos que definem qual topologia da ligação (Y ou Δ) será empregado no 

filtro LCL. 

a) Determinação do capacitor de filtro - 𝐶𝑓 e do resistor de amortecimento - 𝑅𝑑. 

Os valores do capacitor de filtro 𝐶𝑓 e do resistor 𝑅𝑑 são baseados na 

transformação da ligação (Y ou Δ).  De acordo com esta transformação, a relação 

entre o capacitor de filtro e o resistor de amortecimento para as duas ligações 

são apresentados nas equações (19) e (20). 

3

Yf

f

C
C 


      (19) 

Ydd RR .3
       (20) 

b) Relação da frequência de ressonância (𝑓𝑟𝑒𝑠) e da Potência reativa (𝑄). 

 Na transformação das ligações outro fator que sofre influência devido a 

alteração do capacitor de filtro é a frequência de ressonância - 𝑓𝑟𝑒𝑠 onde a 

topologia em triângulo reduz numa razão de √3 comparado na topologia em 

estrela. Como consequência, um sistema com topologia triângulo poderá atenuar 

mais as harmônicas, podendo resultar em um valor de DHT de corrente menor na 

rede elétrica. Entretanto, a potência reativa - 𝑄 devido a variação do capacitor ter 

aumentado de 3 vezes para a conexão em triângulo, pode resultar em um valor 
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de fator de potência inferior quando comparado a topologia estrela. Nas 

equações (21) e (22) tem-se estas relações. 

3

resY
res

f
f         (21) 

cYc QQ .3      (22) 

3.6. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO E COMPARATIVO DOS FILTROS L, LC e 

LCL-Y e LCL-Δ. 

 Para a implementação de um circuito trifásico para a simulação dos filtros 

utilizou-se o software Matlab®. Os parâmetros utilizados nesta simulação estão 

descritos na tabela 2. 

Tabela 2 – Parâmetros do sistema trifásico para simulação do sistema trifásico. 

Tensão da Rede CA 220V 

Tensão CC 400V 

Frequência da rede 60Hz 

Frequência de chaveamento (f chav) 10kHz 

Carga RL 5Ω, 10mH 

Carga não linear 50Ω, 100μF 

  

 A Figura 14, tem-se o circuito de simulação em Matlab utilizado para análise 

dos resultados para os mesmos parâmetros da tabela 2, onde os filtros do tipo L, LC, 

LCL-Y e LCL- Δ, obteve-se os resultados para distorção harmônica para tensão e 

corrente entre as fases. 
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Figura 14 - Circuito trifásico de simulação Matlab® para resultados dos filtros. 

 

 

A tabela 3 apresenta os valores utilizados para os filtros L, LC e LCL no circuito de 

simulação representado na Figura 14. 

Tabela 3 - Valores dos componentes utilizados na simulação dos filtros. 

Valores 

utilizados 

na 

simulação 

do Filtro 

Filtro L Filtro LC Filtro LCL- Y Filtro LCL- Δ 

L = 1,0mH L = 1,0mH 

C = 10 μF 

 

Li = 1,0mH 

Cf Y = 10μF 

Lg = 0,1mH 

Rd Y = 3Ω 

Li = 1,0mH 

Cf Δ = 3μF 

Lg = 0,1mH 

Rd Δ = 9Ω 

 

 O filtro passivo, logo após a saída do inversor trifásico, reduz as harmônicas 

de tensão e corrente, principalmente na atenuação da frequência de chaveamento - 

fchav, inclusive nas suas múltiplas harmônicas indesejáveis. A Figura 15, apresenta os 

resultados de tensão e corrente de carga, porém sem nenhum tipo de filtro, 

resultando assim na presença da frequência de chaveamento do PWM inserido na 
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tensão CA, na saída do inversor trifásico, causando uma distorção do sinal conforme 

a Figura 15. 

Figura 15 - Tensão da fase A e corrente trifásica da carga para o circuito sem filtro. 

 

 Para o circuito da Figura 14, simulado em Matlab®, o filtro do tipo L reduziu as 

correntes harmônicas provenientes do chaveamento (10kHz) do inversor trifásico, 

comparado com a forma de onda da tensão na Figura 15, obtendo assim uma 

distorção menor para a tensão e corrente na rede elétrica, conforme é possível 

verificar na Figura 16. 

Figura 16 – Tensões e correntes para o filtro do tipo L. 
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 Para os resultados encontrados no filtro LC, obteve-se uma melhor atenuação 

da distorção quando comparado ao filtro L para a frequência de chaveamento do 

PWM, no qual é calculado os componentes 𝐿𝑖 e 𝐶𝑓 deste tipo de filtro, formando 

assim um circuito ressonante. Este filtro é largamente empregado em conversores 

CC/CA, devido ser um circuito de 2ª ordem onde as reatâncias indutivas e 

capacitivas se anulam para uma determinada frequência - 𝑓𝑜. A Figura 17 apresenta 

o resultado da tensão e corrente para o filtro LC. 

Figura 17 - Tensões e correntes para o filtro LC. 

 

 

 Para o filtro LCL temos duas configurações possíveis: Ligação em Estrela (Y) 

e em Triângulo (Δ), em que o capacitor - 𝐶𝑓 e o resistor - 𝑅𝑑 tem seus valores 

alterados para estas configurações. Com relação a frequência de chaveamento do 

inversor, o filtro LCL emprega grande atenuação em sua magnitude para a tensão e 

corrente de linha. O indutor do lado da rede - 𝐿𝑔, pode ser utilizado com o mesmo 

valor de 𝐿𝑖, ou uma relação com o fator - 𝑟 para o cálculo de 𝐿𝑔, que irá afetar 

diretamente a frequência de ressonância do filtro LCL e poderá agir na atenuação da 

distorção harmônica final, conforme a Figura 18.  
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Figura 18 - Curva de resposta conforme diagrama de bode para a variação do indutor 𝐿𝑔 no 

filtro LCL. 

 

  

 Um aspecto importante é que a frequência de ressonância neste filtro é menor 

que a frequência de chaveamento do circuito PWM, (fres << fchav), aumentando assim 

a robustez do sistema para a sua estabilidade. O capacitor -  𝐶𝑓 é baseado em 5% 

do valor da capacitância base da rede. E por fim, o resistor de amortecimento - 𝑅𝑑, a 

fim de evitar picos de corrente na linha do capacitor (inrush) aumentando a 

estabilidade do filtro. No resultado das tensões de linha e correntes de carga para o 

Filtro LCL, percebe-se quase a ausência de frequência harmônica na forma de onda 

com relação ao filtro L, inclusive com menor valor de pico de corrente para uma 

mesma carga utilizada na simulação. 
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Figura 19 - Tensões e correntes para o filtro do tipo LCL e tensão do Link CC. 

 

  

 Na tabela 4 tem-se os resultados encontrados para a distorção harmônica da 

tensão e corrente dos filtros L, LC e LCL utilizando a ferramenta de análise do 

Matlab® – powergui (FFT Analysis). Avaliando-se as grandezas de tensão de linha e 

corrente de carga em menos 12 ciclos (0.2s) e uma frequência maior que o 

chaveamento do PWM de 10kHz para visualização das harmônicas.  

Tabela 4 - Valores de DHTv e DHTi para os filtros utilizados na simulação. 

 Sem filtro Filtro L Filtro LC Filtro LCL- Y Filtro LCL- Δ 

DHTv (%) 30,4% 8,5% 2,7% 1,8% 1,9% 

DHTi (%) 11,4% 3,9% 1,3% 0,5% 0,4% 

  

 Nas Figuras 20 a 24, tem-se as análises das FFT correspondentes a cada 

filtro para valores de tensão CA e corrente de carga. As cargas utilizadas (RL e Não-

linear) permaneceram inalteradas para todos os casos de filtro durante a simulação. 
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Figura 20 – Análise da FFT para Tensão e Corrente sem filtro no inversor. 

 

 

 

 

Figura 21 – Análise da FFT para Tensão e Corrente para o filtro L. 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Análise da FFT para Tensão e Corrente para o filtro LC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

 

 

Figura 23 – Análise da FFT para Tensão e Corrente para o filtro LCL- Y. 

 

 

 

 

Figura 24 – Análise da FFT para Tensão e Corrente para o filtro LCL- Δ. 

  

 

 Neste capítulo, pode-se verificar os filtros passivos utilizados em um 

conversor trifásico CC-CA, que ao ser conectado na rede elétrica, pode provocar 

diferentes valores de distorção harmônica de tensão e corrente (DHTv e DHTi), 

no qual o projeto do conversor deverá atender a legislação vigente de cada 

região/país para a inserção de DHT na rede de fornecimento de energia. Com a 

metodologia de desenvolvimento do filtro LCL aqui utilizado, que será empregado 

nos próximos capítulos deste trabalho, para a avaliação de um conversor trifásico 

que realiza a injeção de potência ativa na rede elétrica, além da compensação de 

distúrbios presentes devido as cargas do consumidor. 
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4.  COMPENSAÇÃO DE CORRENTES DE REFERÊNCIA PARA SISTEMAS 

TRIFÁSICOS UTILIZANDO FONTE DE CORRENTE CONTROLADA 

 Este capítulo apresenta um sistema trifásico de controle flexível, que fará a 

compensação de correntes indesejáveis que impactam diretamente na Qualidade da 

Energia Elétrica - QEE, utilizando um modelo de fonte de corrente controlada. Esta 

análise do controle flexível com a injeção das correntes de referência, por meio 

desta fonte de corrente controlada é realizada de maneira a isolar as possíveis 

interferências em que um sistema de controle e o conversor CC/CA possam 

influenciar negativamente o resultado final da compensação dos distúrbios. Para a 

decomposição das correntes de referência: corrente reativa balanceada - 𝒊𝒓𝒎
𝒃

 
, 

corrente de desbalanço - 𝒊𝒎
𝒖  e corrente residual - 𝒊𝒗𝒎, sendo todas elas decompostas 

por fase - 𝒎 , utilizou-se a Teoria de Potência Conservativa - CPT, em um dado 

sistema trifásico com um fator de potência não ideal ( 1 ), devido as suas cargas 

reativas, desbalanceadas e não lineares, presentes no sistema que aqui será 

avaliado. 

 

4.1. DECOMPOSIÇÃO DAS CORRENTES DE REFERÊNCIA 

 A CPT (PAREDES,2011) é definida no domínio do tempo e pode ser aplicada 

em sistemas monofásicos e polifásicos, com ou sem condutor de retorno, com 

formas de onda senoidais ou não, equilibradas ou não, de período T  e frequência 

angular T/2  . Assim, duas grandezas conservativas principais são definidas, a 

primeira é a potência ativa -  (𝑃), a qual é expressa por: 

 dtiviviv
T

ivP

T

ccbbaa .
1

,
0

      (21) 
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 Na equação (21) a operação 
 
representa o produto interno entre os vetores 

de tensão v  e corrente i , o que pode ser calculado por um filtro de média móvel. A 

segunda grandeza é a energia reativa - dada por Wr
: 

 dtiviviv
T

ivW

T

ccbbaar .ˆˆˆ
1

,ˆ
0

      (22) 

Na equação (22), v̂  é o vetor das integrais das tensões de fase, com valor médio 

removido. Com base nas definições de potência ativa e energia reativa, a CPT 

propõe uma decomposição da corrente em parcelas ortogonais que visam 

representar os fenômenos físicos (características do circuito), provocados pelas 

cargas (elementos lineares e não lineares). Tais parcelas são descritas a seguir: 

 Corrente ativa balanceada - 
b

ami  

m

b

m

cba

m

b

am vGv
VVV

P
v

V

P
i ..

2222

















     (23) 

Sendo: Gb é a condutância equivalente balanceada (igual para cada fase), 

medidas em Siemens - 𝑆.  Já 222

cba VVVV   é o valor eficaz coletivo da 

tensão e as fases  cbam ,, . 

A corrente ativa 
b

ami  é definida como a corrente de norma mínima (ou seja, 

com mínimo valor eficaz) necessária para transportar potência ativa P  

através dos terminais da carga. 

 Corrente reativa balanceada - 
b

rmi  

m

b

m

cba

r
m

rb

rm vBv
VVV

W
v

V

W
i ˆˆ.

ˆˆˆ
ˆ

ˆ 2222

















      (24) 
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 Sendo: Bb é a reatividade equivalente balanceada (igual para cada 

fase), media em 
)( 1H , sendo ela uma grandeza inversa da indutância. Já 

2222 ˆˆˆˆ
cba VVVV   é o valor eficaz coletivo da tensão sem valor médio. 

A corrente reativa ri  é a parcela de corrente de norma mínima (mínimo valor 

eficaz) necessária para transportar energia reativa através dos terminais da 

carga. 

 

 Corrente de desbalanço -
 

u

mi : composta por uma parte ativa e reativa que 

representam os diferentes valores de condutância e reatividade equivalente 

por fase, sendo definida como (25). 

    m

b

mm

b

m

u

m vBBvGGi ˆ     (25) 

Sendo: 
2/ mmm VPG   e

 
2ˆ/ mrmm VWB  , são a condutância e a reatividade 

equivalente por fase respectivamente. Observa-se que, quando 
b

m GG 
 
e 

b

m BB  , a carga resultante é balanceada
 
 0u

mi . 

 

 Corrente residual (distorção): parcela de corrente que não transfere potência 

ativa nem energia reativa (não linearidades entre a tensão e a corrente da 

carga), definida conforme (26). 

u

m

b

rm

b

ammvm iiiii      (26) 

 

  Todas as componentes de corrente decompostas da CPT são ortogonais 

entre si, pois o produto interno entre as componentes resulta nulo. Assim, a corrente 

medida no PAC de um sistema trifásico qualquer, pode ser decomposta em (27). 

nam

b

amvm

u

m

b

rm

b

amm iiiiiii     (27) 
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 Tal que, m  representa as fases de sistema trifásico, 
b

ami é o vetor das 

correntes ativas balanceadas por fase e nami  é o vetor das correntes não ativas por 

fase. Sendo assim, é possível definir a relação entre os valores eficazes coletivos 

dessas parcelas e o valor eficaz coletivo da corrente total, conforme (28). 

2222222

na

b

av

ub

r

b

a IIIIIII     (28) 

4.2. DECOMPOSIÇÃO DA POTÊNCIA APARENTE E FATOR DE POTÊNCIA 
 

 A potência aparente da carga pode ser decomposta, em relação aos vários 

termos de corrente, da seguinte forma: 

22222222

DNQPIIIIVA v

ub

r

b

a    (29) 

 

 Sendo: 𝑃 é a potência ativa, 𝑄 é a potência não ativa, 𝑁 é a potência de 

desbalanço e 𝐷 é a potência residual (distorção). Observa-se que diferentemente da 

potência ativa - 𝑃 , todas as outras parcelas de potência caracterizam um aspecto 

não ideal da carga. Devido a propriedade de ortogonalidade dos termos de corrente 

ativa e não ativa é possível definir diferentes fatores, para a caracterização seletiva 

da rede. 

 

 Fator de reatividade (𝜆𝑄) – é o fator relacionado para a potência reativa - 𝑄, 

dada pela equação (30). Este fator desaparece, se tornando 𝜆𝑄 = 0, quando 

o sistema é totalmente ausente de elementos armazenadores de energia, isto 

é, se tornando uma carga puramente resistiva. 

𝜆𝑄 =
𝑄

√𝑃2+𝑄2
                                                    (30) 
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  Fator de assimetria (𝜆𝑁) – é o fator relacionado para a potência de 

desbalanço – 𝑁, dada pela equação (31). Este fator desaparece, se tornando 

𝜆𝑁 = 0, quando o sistema não possuir o desbalanço de correntes entre as 

fases, devido as cargas trifásicas desbalanceadas. 

𝜆𝑁 =
𝑁

√𝑃2+𝑄2+𝑁2
                                            (31) 

 

 Fator de não linearidade (𝜆𝐷) – é o fator relacionado para a potência residual 

– 𝐷, dada pela equação (32). Este fator desaparece, se tornando 𝜆𝐷 = 0, 

quando o sistema não possuir distorções harmônicas de corrente, em relação 

a frequência fundamental da rede. 

𝜆𝐷 =
𝐷

𝐴
=

𝐷

√𝑃2+𝑄2+𝑁2+𝐷2
                                (32) 

 

Assim, o fator de potência (), resulta em (33). 

222222

naPP

P

DNQP

P





    (33) 

 

 Sendo: naP  é a potência não ativa. Detalhes sobre o equacionamento e as 

propriedades dos operadores matemáticos associados às definições da CPT são 

discutidos em (PAREDES, 2011). Note-se que, todas as equações discutidas nos 

parágrafos precedentes são válidas independentemente da forma de onda da tensão 

e da corrente. 
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4.3. ESTRATÉGIA DE CONTROLE FLEXIVEL PROPOSTA. 

 Com base no fator de potência definido na equação (33), para a 

decomposição dos fatores indesejáveis em uma potência não ativa - naP , pode-se 

alcançar o fator de potência ideal (𝜆 = 1), eliminando as correntes não ativas 

(reativa, desbalanço e residual) em um sistema trifásico com cargas reativas, 

desbalanceadas e não lineares. Com isto, utilizou-se a técnica de controle flexível de 

conversores multifuncionais trifásicos, os quais podem ser conectados na rede 

elétrica com tensões distorcidas e desiquilibradas devido as cargas e distúrbios 

presentes ao longo da distribuição da rede elétrica. As correntes de referência 

(𝑖𝑟 , 𝑖𝑢, 𝑖𝑣) geradas pela estratégia flexível devem levar à compensação parcial ou 

total de diferentes distúrbios em um PAC, com o intuito de melhorar a forma de onda 

de corrente pela rede, possibilitando a obtenção de resultados específicos em 

função da disponibilidade da energia da fonte local e da capacidade nominal do 

CEP. Para este efeito, as correntes de referência que se aplicam na compensação 

de distúrbios da corrente total, caso esteja presente em cada uma das 𝑚 fases do 

sistema, pode ser definida como: 

- Corrente balanceada reativa por fase: )1(_ r

b

rm

b

rmr

b

rm

b

rmref kiikii       (34) 

- Corrente desbalanceada por fase:  )1(_ n

u

m

u

mn

u

m

u

mref kiikii                          (35)  

- Corrente residual por fase:  )1(_ vvmvmvvvmref kiikii                              (36) 

Agrupando as correntes não ativas - nami  em uma única expressão tem-se que: 

)1)(()1(_ kiiikii vm

u

m

b

rmnamnamref      (37) 

Tal que, 𝑘 é o coeficiente de compensação para todas as correntes não ativas, rk  o 

coeficiente de compensação somente para a parte reativa, nk  o coeficiente de 
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compensação para o desbalanço entre fases e vk  o coeficiente de compensação 

das distorções harmônicas. Estes coeficientes ponderam a porcentagem do nível da 

corrente de referência de compensação e podem conter valores que variam entre 0 

e 1, proporcionando que cada distúrbio seja compensado em parcial ou total 

separadamente. Quando estes coeficientes são diferentes de zero )0,,( vnr kkk , 

acontece a compensação parcial e as correntes remanescentes, isto é, não 

compensadas, resultam em (38), (39) e (40).  

rmrrmrefrmrm ikiii  _

*
    (38) 

u

mn

u

mref

u

m

u

m ikiii  _

*
    (39) 

vmvvmrefvmvm ikiii  _

*
    (40) 

Os valores eficazes destas componentes são apresentados por (41), (42) e (43). 

rrr IkI *
     (41) 

u

n

u IkI *
     (42) 

 vvv IkI *
     (43) 

 Novamente, o valor eficaz de cada componente pode ser substituído por 

corrente não ativa eficaz -
 

)( v

u

rna IIII  , originando assim a definição (44). 

nana kII *
     (44) 

 Com isto, o novo fator de potência (desejado), que indica o quanto o sistema 

compensado está próximo de se comportar como uma carga resistiva, pode ser 

calculado por (45): 

2*22*2

*

nana

b

a

b

a

PP

P

II

I






     (45) 
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 Devido a propriedade de ortogonalidade entre as componentes de corrente, 

cada fator de conformidade da carga pode ser ajustado de forma independente, em 

qualquer porcentagem, proporcionando, assim, a devida flexibilidade para cada 

necessidade de compensação conforme a estratégia assim desejada. Assim, o 

coeficiente de compensação é obtido a partir de (33), (44) e (45), conforme: 

2

2*

* 1

1












k      (46) 

 Sendo o coeficiente 𝑘, representado por ),,( vnr kkk  com o devido fator de 

reatividade - 𝜆𝑄, fator de assimetria - 𝜆𝑁 e fator de não linearidade - 𝜆𝐷, apresentado 

nas equações (30), (31) e (32), para a faixa de valores de *  podendo variar entre   

e 1 para a equação (46). 

 Com estas definições da CPT, tem-se a metodologia de geração dos sinais de 

referência, com uma estratégia flexível de compensação dos distúrbios (correntes 

não-ativas), elaborando-se um sistema trifásico para simulação e avaliação dos 

resultados encontrados para certas situações não lineares. 

 

4.4. SIMULAÇÃO E RESULTADOS PARA UM SISTEMA TRIFÁSICO COM UM 

CONTROLE FLEXÍVEL. 

 As simulações realizadas nesta seção foram implementadas por meio do 

software Powersim - PSIM®, um circuito trifásico de tensão alternada alimentando 

cargas reativas e não-lineares foi simulado para um sistema de geração de 

distribuição de energia elétrica, proporcionando um fator de potência na rede de 𝜆 =

0,8. Inicialmente nenhuma compensação de distúrbios é realizado neste sistema por 

um Filtro Ativo de Potência (FAP), em um circuito de fonte de corrente controlada 

que fará a injeção das correntes de referência - 𝑖𝐹_𝑚 para cada distúrbio de QEE a 
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ser compensado. O sistema elétrico aqui simulado irá executar a compensação dos 

fatores reativos, desbalanço e residual
 

),,( vnr kkk , parcialmente ou total, conforme a 

estratégia do controle flexível, contribuindo assim para a fonte de geração de 

energia na melhoria da QEE e do fator de potência da rede elétrica. Na Figura 25, 

tem-se o diagrama esquemático da simulação deste sistema trifásico a 3 fios (3F), 

com cargas reativas, carga desbalanceada entre fase e carga não-linear, que será 

utilizado para todos os casos de simulação. 

Figura 25 – Diagrama esquemático do sistema trifásico com controle flexível para a 
compensação dos distúrbios de correntes não ativas. 

 

 

  

 Para os diversos tipos de casos de uso utilizados na simulação tem-se: 

1. Fonte de tensão puramente senoidal, com carga RL (resistiva-indutiva) 

balanceada entre as 3 fases; 

2. Fonte de tensão não senoidal, com adição de 5% da tensão total de 5ª e 7ª 

harmônica para cada fase e carga RL balanceada; 
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3. Fonte de tensão senoidal e com carga RL neste caso desbalanceado; 

4. Fonte de tensão não senoidal e carga RL desbalanceada; 

5. Fonte de tensão senoidal, carga RL balanceada e a presença de carga não-

linear; 

6. Fonte de tensão não senoidal, carga RL desbalanceada e carga não-linear. 

 

 A tabela 5, apresenta os instantes de simulação para todos os casos, 

simulados, com a devida estratégia de compensação dos distúrbios para 

apresentação dos seus resultados. 

Tabela 5 - Tempos da simulação para a compensação de correntes não ativas pelo controle 
flexível, para os casos citados. 

Marcação Instante da 

simulação 

Compensação  

 t < 0,4s Sem compensação, instante inicial. 

 0,4 < t < 0,5s 50% de compensação de reativos - 𝑘𝑟 

 0,5 < t < 0,6s 100% de compensação de reativos - 𝑘𝑟 

 0,6 < t < 0,7s 50% de compensação de desbalanço -
 

𝑘𝑛 e mais 100% de 𝑘𝑟 

 0,7 < t < 0,8s 100% de compensação de desbalanço -   

𝑘𝑛, mais 100% de 𝑘𝑟 

 0,8 < t < 0,9s 50% de compensação de residual – vk
 
e 

mais 100% de 𝑘𝑟  e 𝑘𝑛  

 t > 0,9s  100% de compensação ),,( vnr kkk  
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4.4.1. CASO 1: Fonte de tensão puramente senoidal, Carga RL 

balanceada. 

 Neste caso, a fonte de tensão no lado da geração é bem-comportada, sendo 

puramente senoidal (127V@60Hz), que alimenta uma carga trifásica RL (40Ω + 

100mH) balanceada mediante uma impedância de linha (20mΩ + 0,2mH) 

ocasionando um fator de potência de aproximadamente 0,8. Neste caso, o sistema 

apresenta somente potência reativa como estratégia de compensação por não haver 

outros distúrbios como desbalanço e residual. Na Figura 26, pode-se observar as 

correntes na carga (iL_a,b,c), no lado da rede (iS_a,b,c), correntes do FAP (iF_a,b,c) 

e a tensão no PAC (Va, Vb e Vc). 

Figura 26 – Forma de onda: iL como corrente de carga, iS como corrente da fonte, iF como 
corrente do FAP e as tensões da rede Va, Vb e Vc. 

 

  

 Em t < 0,4s, nenhuma compensação é realizada pelo controle flexível, as 

correntes de carga e de rede se mantém iguais. Após 0,4s é compensado 50% da 

corrente reativa balanceada, conforme demonstra a corrente no FAP, diminuindo 

assim a corrente da rede com a injeção parcial de reativos. Em seguida após 0,5s é 

A B C D E 
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compensado 100% da corrente reativa balanceada, reduzindo assim a corrente da 

rede (iS). Note que a corrente de carga não varia, durante a compensação de 

reativos. Na Figura 27, tem-se a decomposição das correntes da CPT provocados 

pela carga. Neste caso somente as correntes balanceadas reativas (ibr_a,b,c) estão 

presentes devido a característica indutiva desta carga utilizadas no caso 1. 

Figura 27 – Gráfico das correntes balanceadas ativas (iba), correntes balanceadas reativas 

(ibr), correntes de desbalanço (iu) e correntes residual (iv), por fase nos instantes de 

compensação. 

 

 
 

 Para a Figura 28, apresenta a potência ativa e reativa instantânea. Nota-se 

que ao injetar as correntes reativas pelo controle flexível, a energia reativa está 

convergindo para zero, reduzindo assim a potência aparente por consequência 

consumindo menos energia da rede elétrica, sem alteração das cargas presentes. 
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Figura 28 – Potência ativa e Energia reativa instantânea no lado da rede. 

 

  

 Na Figura 29, o L é o fator de potência da carga que não deve ser alterado 

com a intervenção do controle flexível e o S é o fator de potência da rede. 

Inicialmente S= 0,8 para o sistema sem compensação com o coeficiente k = 1. A 

seguir, S= 0,92 para a compensação parcial de reativos e por fim  S= 1 para a 

compensação total de reativos, tornando-se para o sistema de geração de energia 

uma carga puramente resistiva sem alteração das cargas reativas do cliente. Neste 

caso, não é necessário a compensação de desbalanço e residual (trechos D e G), já 

que o fator de potência é alcançado somente com a compensação de reativos 

(trecho C). 
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Figura 29 – Fator de potência na carga (L), fator de potência na rede (S) e os coeficientes 

de compensação (kr, kn e kv). 

 

 

 A tabela 6, apresenta os valores das grandezas da CPT como a Potência 

aparente (A), ativa (P), reativa (Q), desbalanço (N) e residual (D), como resultado da 

compensação pelo controle flexível neste caso aqui simulado. 

 

Tabela 6 - Resultados das grandezas do sistema trifásico para o caso 1. 

 Sem 
compensação 

50% de 
reativos 

100% de 
reativos 

Potência aparente 
- A (kVA) 

2,38 2,11 1,96 

Potência ativa - P 
(kW) 

1,92 1,94 1,96 

Potência reativa – 
Q (kVAr) 

1,41 0,82 0,0 

Potência de 
desbalanço – N 

(kVA) 

0,0 0,0 0,0 

Potência residual 
– D (kVA) 

0,0 0,0 0,0 

Fator de potência 

(S) 

0,80 0,92 1,00 

Coeficiente de 
compensação (k) 

𝑘𝑟 = 1 𝑘𝑟 = 0,6 𝑘𝑟 = 0 
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4.4.2. CASO 2: Fonte de tensão não-senoidal, carga RL balanceada. 

 Neste caso as fontes de tensão da simulação do controle flexível apresentam 

5% da 5ª harmônica (300Hz) e da 7ª harmônica (420Hz) para cada fase, conforme a 

tabela 7. A carga continua sendo uma RL trifásica balanceada (50Ω + 100mH), além 

da impedância de linha (20mΩ + 0,2mH) ocasionando um fator de potência final de 

aproximadamente 0,8 antes da compensação. 

Tabela 7 - Valores de tensão na rede de alimentação para o caso 2. 

Tensão na rede de 

alimentação 

Va = 127 < 0º + Vak 
 

Vb = 127 < -120° + Vbk 

Vc = 127 < +120° + Vck 

Sendo k = 5% da 5ª e 7ª harmônica da tensão  

 

 Na Figura 30, tem-se as correntes da carga (iL_a,b,c), na rede (iS_a,b,c), 

correntes do FAP (iF_a,b,c) e a tensão no PAC (Va, Vb e Vc). Nota-se neste caso a 

variação da corrente do FAP nos diferentes intervalos de compensação dos 

distúrbios, como reativos e harmônicos. Os detalhes da figura em destaque como no 

trecho A, mostram a corrente de carga (iL) semelhante a corrente da rede (iS), onde 

não há a compensação pelo filtro ativo (iF), neste instante tem-se a presença de 

correntes não ativas na rede ocasionando um fator de potência de 0,8. No trecho G 

em destaque, a corrente da rede (iS) já tem o mesmo formato da tensão da rede (V), 

devido a compensação de correntes não ativas pelo filtro ativo (iF), tornando assim 

um sistema “resistivo” pelo lado de vista da rede, sem haver a alteração das cargas 

indutivas no sistema, ocasionando um fator de potência de 1,0.  
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Figura 30 – Formas de onda: iL como corrente de carga, iS como corrente da rede, iF como 

corrente do FAP e as tensões Va, Vb e Vc, com os detalhes em destaque. 

 

                                                                                                                 

  

 Em t < 0,4s, nenhuma compensação é realizada, as correntes de carga e de 

rede se mantém iguais. Após 0,4s é compensado 50% da corrente reativa 

balanceada, conforme demonstra a corrente do FAP, diminuindo assim a corrente da 

rede com a injeção de reativos. Em seguida, 0,5s é compensado 100% de reativo. 

Entre 0,6 < t < 0,8s nada ocorre devido não ter a presença de desbalanço entre as 

fases da corrente. Após 0,8s, é compensado 50% de corrente residual e t > 0,9s é 

compensado 100% de corrente residual ou distorção. Neste trecho pode-se verificar 

a inserção de corrente residual no FAP sendo compensado assim a distorção 

harmônica na corrente de rede, devido a influência da fonte de tensão não-senoidal 

A B C F G D E 
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na carga reativa (RL).  Na Figura 31, tem-se a decomposição da CPT para a 

corrente balanceada ativa (iba), corrente balanceada reativa (ibr), corrente de 

desbalanço (iu) e corrente residual (iv). Nota-se que neste caso tem-se a corrente 

residual presente devido a distorção harmônica da tensão no sistema.  

Figura 31 – Gráfico das correntes balanceadas ativas (iba), correntes balanceadas reativas 

(ibr), correntes de desbalanço (iu) e correntes residual (iv) nos instantes de compensação 

do controle flexível. 

 

  

 Na Figura 32, o L é o fator de potência da carga que não deve ser alterado 

com a intervenção do controle flexível e o S é o fator de potência da rede. 

Inicialmente S= 0,8 para o sistema sem compensação com o coeficiente k =1, S = 

0,92 para compensação parcial de reativos e S= 0,998 para compensação total de 

reativos. Após a compensação de corrente reativa (ibr) total, não há necessidade de 

compensação da corrente residual (iv), devido a fator de potência (λ) atingir o valor 

unitário (𝜆 = 1), conforme observa-se na Figura 32. 

 

A B C D E F G 



 

 

67 

 

 

Figura 32 – Fator de potência na carga (L), fator de potência na rede (S) e os coeficientes 
de compensação (kr, kn e kv). 

 

   

 Na Figura 33, tem-se a potência ativa e energia reativa instantânea no lado da 

rede, antes e após a compensação do controle flexível em simulação. No instante de 

0,4s tem-se somente 50% da compensação de reativos e após 0,5s tem-se 100% da 

compensação de reativos para a rede elétrica de energia. Nos instantes acima de 

0,8s tem-se a compensação das correntes residuais. Note que esta compensação 

ocasiona uma oscilação na energia reativa instantânea a partir do período de 0,8s, 

neste trecho a compensação é para as correntes residuais, a fonte de tensão não 

senoidal está empregando harmônicos de 5ª e 7ª ordem que não pode ser 

compensando pelo filtro ativo que realiza as compensações da carga, entretanto sua 

energia média é zero conforme demonstra a forma de onda da Figura 33. 
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Figura 33 – Potência ativa e Energia reativa instantânea da rede durante os intervalos de 

compensação. 

 

  

 A tabela 8, apresenta os valores das grandezas da CPT como as Potência 

aparente (A), ativa (P), reativa (Q), desbalanço (N) e residual (D), como resultado da 

compensação pelo FAP no caso 2. Neste caso, somente a compensação dos 

reativos (ibr), resultaria em um fator de potência aproximadamente igual a 1, com 

pouca contribuição da compensação da parte residual. 

 

Tabela 8 - Resultados das grandezas do sistema trifásico para o caso 2. 

 Sem 
compensação 

50% de 
reativos 

100% de 
reativos 

50% de 
residual 

100% de 
residual 

Potência aparente 
- A (kVA) 

2,39 2,11 1,97 1,96 1,96 

Potência ativa –  
P (kW) 

1,92 1,94 1,96 1,96 1,96 

Potência reativa – 
Q (kVAr) 

1,41 0,82 0,0 0,0 0,0 

Potência de 
desbalanço –  

N (KVA) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Potência residual 
– D (KVA) 

0,12 0,12 0,12 0,06 0,02 

Fator de potência 

– (S) 

0,81 0,92 0,998 0,999 ≈ 1 

Coeficientes kr, kn 
e kv 

𝑘 = 0 𝑘𝑟 = 0,6 𝑘𝑟 = 0,0 
𝑘𝑣 = 0,5 

𝑘𝑟 = 0,0 
𝑘𝑣 = 0,0 

𝑘𝑟 = 0,0 
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4.4.3. CASO 3: Fonte de tensão senoidal, Carga RL desbalanceada. 

 Neste caso, a tensão da rede elétrica é puramente senoidal (@60Hz) e em 

paralelo com a carga RL tem-se um resistor de 50Ω entre as fases A e B 

configurando assim uma carga desbalanceada entre fases. Na Figura 34, tem-se as 

correntes na carga (iL_a,b,c), no lado da rede (iS_a,b,c), correntes do FAP (iF_a,b,c) 

e a tensão no PAC (Va, Vb e Vc). Nota-se aqui as correntes trifásicas 

desbalanceadas entre si devido as cargas existentes (detalhe trecho A), em seguida 

tem-se a compensação dos reativos (detalhe trecho C), após a inserção de 50% das 

correntes de desbalanço pelo FAP em 0,6s, as correntes no lado da rede (iS) são 

totalmente compensadas a partir de 0,7s (detalhe trecho E) com 100% de inserção 

pelo FAP. 

Figura 34 – Forma de onda: iL como corrente de carga, iS como corrente da fonte, iF como 

corrente do FAP e as tensões Va, Vb e Vc, com os devidos destaques. 
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 Em t < 0,4s, nenhuma compensação é realizada, as correntes de carga e de 

rede se mantém iguais (detalhe do trecho A). Após 0,4s é compensado 50% da 

corrente reativa balanceada, conforme apresenta a corrente no filtro ativo, 

diminuindo assim a corrente da rede com a injeção de reativos. Em seguida, após 

0,5s são compensados 100% dos reativos (detalhe do trecho C). Após 0,6s, é 

compensado 50% da corrente de desbalanço e em 0,7s é compensado 100% da 

corrente de desbalanço. Neste período pode-se verificar a inserção do desbalanço 

parcial e total pelo conversor flexível, onde as correntes são compensadas na rede – 

iS. Entre 0,8 < t < 1,0s nada ocorre devido não ter a corrente residual neste caso, 

não havendo necessidade deste tipo de compensação para este caso específico. Na 

Figura 35, tem-se a decomposição da CPT para corrente balanceada ativa (iba), 

corrente balanceada reativa (ibr), corrente de desbalanço (iu) e corrente residual (iv). 

 

Figura 35 – Gráfico das correntes balanceadas ativas (iba), correntes reativas (ir), correntes 

de desbalanço (iu) e correntes residual (iv) nos instantes de compensação. 
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 Na Figura 36, o L é o fator de potência da carga e o S é o fator de potência 

da rede. Inicialmente os coeficientes de compensação k = 1 e o S= L= 0,8 não 

havendo nenhuma compensação. Para o trecho B, S é ajustado para 0,92 com o  

𝑘𝑟 = 0,6 para a compensação parcial dos reativos e em seguida S= 0,95, em 𝑘𝑟 =

0 para 100% de compensação de reativos. Para o trecho D, S é ajustado para 0,98 

com o 𝑘𝑛 = 0,45 para a compensação parcial de desbalanço e em seguida S= 1 

para 𝑘𝑛 = 0  em 100% de compensação de desbalanço, tornando-se ao sistema de 

geração de energia uma carga puramente resistiva e totalmente balanceada para a 

concessionária elétrica. 

Figura 36 – Fator de potência na carga (λL), fator de potência na rede (λS) e os coeficientes 

de compensação (kr, kn e kv). 

 

  

 Na tabela 9, apresenta os valores de potência e fator de potência ao longo do 

ajuste dos coeficientes de compensação - 𝑘. A potência aparente (A) e ativa (P) 

praticamente se tornam os mesmos valores ao final das compensações das 

correntes reativa (ibr) e desbalanço (iu). 
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Tabela 9 - Resultados das grandezas do sistema trifásico para o caso 3. 

 Sem 
compensação 

50% de 
reativos 

100% 
de 

reativos 

50% de 
desbalanço 

100% de 
desbalanço 

Potência 
aparente - A 

(kVA) 

3,6 3,3 3,1 3,0 3,0 

Potência 
ativa - P 

(kW) 

2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 

Potência 
reativa – Q 

(kVAr) 

1,9 1,0 0,0 0,0 0,0 

Potência 
desbalanço 
– N (kVA) 

0,97 0,97 0,97 0,45 0,03 

Potência 
residual – D 

(kVA) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fator de 

potência (S) 

0,8 0,91 0,95 0,981 0,999 

Coeficientes 
kr, kn e kv 𝑘 = 1  𝑘𝑟 = 0,6  𝑘𝑟 = 0,0  

𝑘𝑛 = 0,45  
𝑘𝑟 = 0,0  

𝑘𝑛 = 0,0 

𝑘𝑟 = 0,0 

 

 

4.4.4. CASO 4: Fonte de tensão não-senoidal, Carga RL desbalanceada. 

 Neste caso de simulação, as fontes de tensão da rede elétrica possuem 5% 

da 5ª e 7ª harmônica e a carga RL com o adicional de 50Ω causando desbalanço em 

duas fases da rede. A Figura 37, apresenta as formas de onda para as correntes da 

carga (iL_a,b,c), na fonte de geração (iS_a,b,c), correntes de referências do FAP 

(iF_a,b,c) e a tensão da rede com as devidas frequências harmônicas mencionadas 

(Va, Vb e Vc). Neste caso, pode-se avaliar a distorção da corrente no lado da rede 

do trecho em A e após as compensações a melhoria da corrente de rede, conforme 

o detalhe no trecho em G.  
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Figura 37 – Formas de onda de iL como corrente de carga, iS como corrente da fonte, iF 

como corrente do FAP e as tensões distorcidas da rede Va, Vb e Vc. 

 

                                                                                 

 

  

 Em t < 0,4s, nenhuma compensação é realizada pelo controle flexível, as 

correntes de carga e de rede se mantém iguais. Após 0,4s é compensado 

parcialmente a corrente reativa balanceada, conforme apresenta a corrente no filtro, 

diminuindo assim a corrente da rede com a injeção de reativos. Em seguida, após 

0,5s é compensado 100% dos reativos. Após 0,6s, é compensado parcialmente a 

corrente de desbalanço e em 0,7s é compensado 100% da corrente de desbalanço. 

Entre 0,8 < t < 1,0s tem-se a compensação dos residuais para a distorção 

harmônica. Após as compensações, pode-se verificar que as tensões (Va, Vb e Vc) 
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e correntes de rede (iS_a, iS_b e iS_c) assumem a mesma envoltória e fase entre si, 

conforme pode ser visto na Figura 38. 

Figura 38 – Forma de onda da tensão x corrente da fase A, ao longo do tempo na 

compensação do filtro ativo de compensação. 

 

 Na Figura 39, tem-se a decomposição da CPT para corrente balanceada ativa 

(iba), corrente balanceada reativa (ibr), corrente de desbalanço (iu) e corrente 

residual (iv). 

Figura 39 – Gráfico das correntes balanceadas ativas (iba), correntes balanceadas reativas 

(ibr), correntes de desbalanço (iu) e correntes residual (iv) nos devidos instantes de 

compensação. 

 

100% compensado 
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Sem compensação 
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 Na Figura 40, o L é o fator de potência da carga que não deve ser alterado 

com a intervenção do controle flexível e o S é o fator de potência da rede. 

Inicialmente S= 0,8 para o sistema sem compensação com o coeficiente 𝑘 = 1. A 

seguir, S= 0,90 para a compensação parcial de reativos e por fim  S= 0,95 para a 

compensação total de reativos. A medida que o desbalanço e os residuais são 

compensados o S se aproxima de 1, conforme os coeficientes de compensação 𝑘. 

Figura 40 - Fator de potência na carga (L), fator de potência na rede (S) e coeficiente de 

compensação (kr, kn e kv). 

 

  

 Na Figura 41, tem-se a potência ativa e energia instantâneas no lado da rede 

sendo compensada pelo controle flexível antes e após a injeção das correntes de 

referência, conforme a estratégia de compensação é realizada. Nos instantes de 

0,8s tem-se a compensação dos residuais - 𝑘𝑛 onde ocasiona uma oscilação na 

energia reativa instantânea durante o período, entretanto sua média é zero. A figura 

41 apresenta a  forma de onda e os resultados das grandezas de potência não ativa 

após a compensação na tabela 10. 
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Figura 41 – Potencia ativa (P) e Energia Reativa (W) instantânea no lado da rede com os 

devidos instantes de compensação do FAP. 

 

 Na tabela 10, apresenta os valores de potência e fator de potência ao longo 

do ajuste dos coeficientes de compensação - 𝑘. A potência aparente (A) e ativa (P) 

praticamente se tornam os mesmos valores ao final das compensações. Neste caso 

as compensações de reativos e desbalanço elevam o fator de potência para o valor 

desejado, sem a necessidade da compensação do residual (iv). 

Tabela 10 - Resultados das grandezas do sistema trifásico para o caso 4. 

 Sem 
compensação 

50% 
reativos 

100% 
reativos 

50% 
desbal. 

100% 
desbal. 

50% 
residual 

100% 
residual 

Potência 
aparente - A 

(kVA) 

3,7 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 

Potência ativa - 
P (kW) 

2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Potência 
reativa – Q 

(kVAr) 

1,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Potência de 
desbalanço – N 

(kVA) 

0,93 0,93 0,93 0,46 0,03 0,03 0,03 

Potência 
residual D 

(kVA) 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,06 0,02 

Fator de 

potência (S) 

0,8 0,9 0,95 0,987 0,998 0,999 0,999 

Coeficientes kr, 
kn e kv 𝑘 = 1  𝑘𝑟 = 0,55  𝑘𝑟 = 0  

 

𝑘𝑛 = 0,45 

𝑘𝑟 = 0  

 
𝑘𝑛 = 0 
𝑘𝑟 = 0  

𝑘𝑣 = 0,55 
𝑘𝑛 = 0 
𝑘𝑟 = 0 

𝑘𝑣 = 0 
𝑘𝑛 = 0 
𝑘𝑟 = 0 
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4.4.5. CASO 5: Fonte de tensão senoidal, Carga RL balanceada, Carga 

não-linear 

 Neste caso, a fontes de tensão é puramente senoidal, a carga RL é 

balanceada nas três fases, porém é adicionado uma carga não linear em paralelo 

com a carga RL. Esta carga não linear é composta por uma ponte de diodos 

trifásicas e na saída tem-se um circuito RC em paralelo (470μF + 50Ω), conforme a 

Figura 25. Com esta carga não-linear no sistema elétrico, aumentam as distorções 

harmônicas de tensão (DHT) e de corrente (DHI). Na Figura 42 tem-se a dinâmica 

das tensões e correntes ao longo da compensação dos distúrbios. 

Figura 42 – Forma de onda de iL como corrente de carga, iS como corrente da fonte 

geradora, iF como corrente do FAP e as tensões da rede Va, Vb e Vc. 

 

  

 Em t < 0,4s, nenhuma compensação é realizada, as correntes de carga e de 

rede se mantém iguais. Entre 0,4s < t < 0,5 s tem-se as compensações parciais e 

total para os reativos. Entre 0,6 < t < 0,8s, nada ocorre devido não ter corrente de 

desbalanço e após 0,8s, a corrente residual é compensada como pode ser 
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observado pela inserção de corrente pelo FAP. Neste caso, a carga não linear 

aumenta as distorções harmônicas nas correntes de carga. Na Figura 43, tem-se a 

decomposição das correntes de referência por fase: balanceada ativa, balanceada 

reativa, desbalanceada e residual respectivamente, conforme as cargas reativas e 

não lineares presentes no sistema trifásico. 

Figura 43 – Gráfico das correntes balanceadas ativas (iba), correntes balanceadas reativas 

(ibr), correntes de desbalanço (iu) e correntes residual (iv) nos instantes de compensação. 

 

 

 Na Figura 44, o L é o fator de potência da carga e o S é o fator de potência 

da rede. Inicialmente S= 0,8 para sistema sem compensação, a seguir, S= 0,90 

para a compensação parcial de reativos e por fim  S= 0,94 para a compensação 

total de reativos. Neste caso de simulação, as correntes de desbalanço são 

ausentes conforme a figura, não havendo alteração. Para a compensação do 

residual, o S se aproxima de 1, conforme o ajuste dos coeficientes de compensação 

kv (residual) a partir de 0,8s. 
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Figura 44 - Fator de potência na carga (L), fator de potência na rede (S) e os coeficientes 

de compensação (kr, kn e kv). 

 

 Na tabela 11, apresenta os valores de potência e fator de potência ao longo 

do ajuste dos coeficientes de compensação - 𝑘. A potência aparente (A) e ativa (P) 

praticamente se tornam iguais ao final das compensações. Com a compensação de 

reativos e residual, o fator de potência se torna próximo do ideal (= 1). 

Tabela 11 - Resultados das grandezas do sistema trifásico para o caso 5. 

 Sem 
compensação 

50% 
reativos 

100% 
reativos 

50% 
residual 

100% 
residual 

Potência 
aparente - A 

(kVA) 

4,6 4,2 4,0 3,8 3,8 

Potência ativa - P 
(kW) 

3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 

Potência reativa – 
Q (kVAr) 

2,5 1,3 0,0 0,0 0,0 

Potência 
desbalanço – N 

(kVA) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Potência residual 
– D (kVA) 

0,37 0,37 0,37 0,16 0,06 

Fator de potência 

- s  

0,8 0,9 0,94 0,994 0,999 

Coeficiente kr, kn 
e kv 

𝑘 = 1  𝑘𝑟 = 0,45  𝑘𝑟 = 0  
𝑘𝑣 = 0,4  

𝑘𝑟 = 0 
𝑘𝑣 = 0 

𝑘𝑟 = 0 
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4.4.6. CASO 6: Fonte de tensão não-senoidal, Carga RL desbalanceada, 

Carga não-linear 

 Neste caso de simulação, a fonte de tensão é não senoidal com adição de 5% 

de 5ª e 7ª Harmônica, a carga RL tem-se uma carga de 50Ω causando desbalanço 

entre as fases e pôr fim a carga não-linear aumentando a distorção harmônica na 

corrente. No trecho inicial a corrente da rede possui as 3 componentes de distorção, 

que ao longo do tempo são compensadas, tornando-se semelhante com a forma de 

onda da tensão, conforme o detalhe no trecho G em destaque. Neste caso, os três 

distúrbios para a QEE estão presentes como pode ser visto na Figura 45. 

Figura 45 – Forma de onda: iL como corrente de carga, iS como corrente da fonte, iF como 

corrente do FAP e as tensões da rede Va, Vb e Vc, com os trechos em detalhe. 
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 Na Figura 45, as formas de ondas da corrente de carga (iL), corrente de rede 

(iS), corrente de referência do FAP (iF) e as tensões da rede elétrica (Va, Vb e Vc) 

são apresentadas. Em t < 0,4s, nenhuma compensação é realizada pelo FAP. A 

compensação dos reativos é feita parcialmente em t > 0,4s e total em t > 0,5s, 

conforme o detalhe do trecho C na Figura 45. Para a compensação do desbalanço 

das correntes, em t > 0,6s para parcialmente e para 100% de compensação em t > 

0,7s, conforme detalhe no trecho E. Por fim, a distorção harmônica é compensada 

com os residuais a partir de t > 0,8s, onde o trecho G tem o detalhe. A Figura 46, 

apresenta a forma de onda da tensão x corrente na rede com as devidas 

compensações, elas assumem a mesma envoltória e estão em fase entre si com a 

compensação total dos distúrbios no final do trecho. 

Figura 46 – Forma de onda da tensão da rede (Va) e da corrente de rede (ia), durante o 

intervalo de compensação do filtro. 

 

  

 Na Figura 47, tem-se a decomposição das correntes balanceada ativa (iba), 

correntes balanceadas reativas (ibr), correntes de desbalanço (iu) e as correntes 

residuais (iv) pela CPT, conforme as cargas presentes que geram os devidos 

distúrbios na rede. 
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Figura 47 – Gráfico das correntes balanceadas ativas (iba), correntes balanceadas reativas 

(ibr), correntes de desbalanço (iu) e correntes residual (iv) nos instantes de compensação. 

 

  

 A Figura 48, tem-se a decomposição harmônica da FFT (“Fourier Fast 

Transformation”) das correntes ativas balanceadas e residuais, demonstrando as 

frequências harmônicas impostas pela fonte de tensão. Verifica-se que as correntes 

ativas balanceadas (proporcionais às tensões) apresentam 5ª e 7ª harmônica. 

Similarmente, estas componentes harmônicas aparecem nas correntes residuais. 

Neste caso, destaca-se que as correntes residuais refletem a presença de correntes 

dispersas, devido as harmônicas de tensão e harmônicas de corrente gerados pela 

carga não-linear. As correntes dispersas representam o comportamento da carga 

(variação da condutância e reatividade) sobre a tensão distorcida, e normalmente 

não podem ser compensadas pelo conversor flexível quando impostas pela fonte de 

geração. Assim, neste caso, apenas as componentes harmônicas geradas pela 

carga foram compensadas. 

 

D E F G C B A 



 

 

83 

 

 

Figura 48 – FFT da corrente balanceada ativa (iba) e da corrente residual (iv) com as 

devidas frequências harmônicas de 5ª e 7ª ordem impostas pela tensão. 

 

  Na Figura 49, o L é o fator de potência da carga e o S é o fator de 

potência da rede. Inicialmente S= 0,79 para sistema sem compensação, a seguir, 

S= 0,89 para a compensação parcial de reativos e por fim  S= 0,93 para a 

compensação total de reativos. Com a compensação do desbalanço e do residual, o 

S se aproxima de 1, conforme os coeficientes de compensação kn e kv na Figura 49. 

 

Figura 49 – Representação do fator de potência da rede (S), do fator de potência da carga 

(L) e dos coeficientes de compensação (kr, kn e kv). 
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 A Figura 50, apresenta a forma de onda da potência ativa e da energia reativa 

instantânea que ao longo do tempo diminui e na compensação total sua média é 

igual a zero, conforme a tabela de resultado das grandezas de potência não ativas.  

 

Figura 50 - Potência ativa (P) e Energia reativa (W) instantânea no lado da rede durante 

os instantes de compensação dos distúrbios. 

 

 

 Na tabela 12, apresenta os valores de potência e fator de potência ao longo 

do ajuste dos coeficientes de compensação - 𝑘. A potência aparente (A) e ativa (P) 

praticamente se tornam os mesmos valores ao final das compensações. Neste caso, 

com a inserção da carga não-linear ao sistema, incluindo a carga reativa e o 

desbalanço, se faz necessário a compensação total dos três distúrbios para que o 

fator de potência se torne próximo do valor ideal pelo conversor flexível, conforme 

apresenta a tabela 12. 
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Tabela 12 - Resultados das grandezas do sistema trifásico para o caso 6. 

 Sem 
compensação 

50% 
reativos 

100% 
reativos 

50% 
desbalanço 

100% 
desbal. 

50% 
residual 

100% 
residual 

Potência 
aparente - A 

(kVA) 

5,7 5,1 4,9 4,8 4,8 4,6 4,6 

Potência 
ativa - P 

(kW) 

4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

Potência 
reativa – Q 

(kVAr) 

2,9 1,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Potência de 
Desbalanço 
– N (kVA) 

0,9 0,9 0,9 0,5 0,03 0,03 0,03 

Potência de 
Residual – 

D (kVA) 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,6 0,2 

Fator de 
potência - 

S 

0,79 0,89 0,93 0,95 0,96 0,989 0,998 

Coeficientes 
kr, kn e kv 

𝑘 = 1 
 
𝑘𝑟 = 0,45 

 
𝑘𝑟 = 0  

𝑘𝑛 = 0,57 
𝑘𝑟 = 0 

𝑘𝑛 = 0  
𝑘𝑟 = 0 

𝑘𝑣 = 0,55 

𝑘𝑛 = 0  
𝑘𝑟 = 0 

𝑘𝑣 = 0 

𝑘𝑛 = 0 
𝑘𝑟 = 0 

 

 Concluindo, os estudos de caso das simulações aqui realizadas, 

demonstraram a eficiência da estratégia de compensação dos distúrbios para 

diferentes tipos de cargas no lado do consumidor. A decomposição da CPT 

implementada em um algoritmo em C pelo software PSIM, apresentou estabilidade 

durante a injeção das correntes de referência pelo conversor nos devidos tempos da 

compensação flexível, conforme a proposta de utilização da fonte de corrente 

controlada, aqui empregada, a fim de evitar influências negativas nos resultados das 

correntes indesejáveis. Através dos ajustes dos coeficientes de compensação – 𝑘 foi 

possível controlar o fator de potência - 𝜆, atendendo a normas específicas de QEE, 

mas também apresentando uma operação flexível dos conversores trifásicos, que 

podem além de injetar potência ativa na rede, compensar os distúrbios provocados 

pelas cargas no lado consumidor.  
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5. CONVERSOR TRIFÁSICO PARA INJEÇÃO DE POTÊNCIA ATIVA E 

COMPENSAÇÃO DE DISTÚRBIOS POR MEIO DO CONTROLE FLEXÍVEL. 

 No capítulo anterior, avaliou-se a estratégia de compensação de reativos e 

distúrbios para diferentes tipos de cargas no lado do consumidor, por meio de um 

sistema de fonte de corrente controlada, não havendo assim a influência dos 

controladores (por ex: Proporcional-Integral) e frequências de chaveamento (PWM) 

para a análise da decomposição das correntes de referência. Neste capítulo, 

apresenta-se a metodologia de um controlador flexível para conversores trifásicos 

associados às fontes de geração distribuída – GD, para além de injetar potência 

ativa na rede elétrica, realizar a compensação de distúrbios de corrente, 

caracterizando um sistema de controle multifuncional e flexível, conforme já relatado 

no capítulo 2 da revisão bibliográfica.  

    Com base no fator de potência definido pela CPT, o controle flexível aqui utilizado 

para conversores multifuncionais trifásicos, pode ser conectado em redes de 

distribuição de energia elétrica com tensões distorcidas e desequilibradas, além 

disso, as cargas ligadas no PAC podem ser não-lineares e desbalanceadas. Assim, 

a referência de corrente gerada pelo sistema de controle deve levar à compensação 

(parcial ou total) do fator de potência e à injeção de potência ativa (potência útil) na 

rede elétrica. Para isto, as correntes de referência (não ativas) são geradas de 

maneira a melhorar a forma de onda da corrente na rede elétrica, visando assim a 

obtenção de resultados específicos, em relação a melhoria total ou parcial da 

qualidade de energia, em função da disponibilidade de energia da fonte local e da 

capacidade nominal do conversor eletrônico de potência na compensação destes 

fatores. 
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5.1. Modelagem do sistema de controle 

 A injeção de potência ativa é realizada conforme a equação (23), sendo a 

corrente ativa balanceada - 𝑖𝑎𝑚
𝑏 , relacionada com a fonte de energia local injetada na 

rede, mediante a condutância equivalente - 𝐺𝐺𝐷, dada pela equação (47). 

𝐺𝐺𝐷 =
𝑃𝐺𝐷

𝑉2
       (47) 

 Sendo, 𝑃𝐺𝐷 o fluxo de potência ativa disponível na fonte de energia local, a ser 

garantido pelo controle de corrente do conversor de potência. Assim, a corrente 

instantânea de referência pode ser calculada conforme a equação (48).  

𝑖𝐺𝐷 = 𝑣. 𝐺𝐺𝐷      (48) 

 Sendo, 𝑖𝐺𝐷 a corrente instantânea que deve ser injetada na rede pela potência 

disponível da fonte de geração local – FRE. 

 O diagrama de blocos do sistema de controle flexível proposto é mostrado na 

Figura 51, conforme as definições para o fluxo de potência ativa - 𝑃𝐺𝐷 e a corrente 

instantânea - 𝑖𝐺𝐷. 

Figura 51 – Diagrama de blocos funcionais do controle flexível proposto. 
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 Inicialmente, conforme a Figura 51, a decomposição da corrente em um PAC 

é determinada por amostragens da tensão - 𝑣𝑃𝐴𝐶 e correntes de linha 𝑖𝐿, em 

componentes ortogonais pela CPT e o fator de potência – 𝜆. Em seguida, os valores 

dos coeficientes de compensação 𝐾𝑟 , 𝐾𝑛 𝑒 𝐾𝑣, são ajustados pelo controle flexível de 

maneira atender o fator de potência da rede desejado para compensar eventuais 

correntes indesejadas na carga - 𝑖𝑛𝑎 (correntes não-ativas). A corrente de referência 

- 𝑖𝑟𝑒𝑓, necessária para manter constante a tensão do barramento CC (através do 

controlador de tensão) é gerada multiplicando a tensão do ponto de acoplamento 

comum pela corrente instantânea 𝑖𝐺𝐷. Por fim, o controlador de corrente da saída do 

conversor é baseado no controlador proporcional ressonante com compensador 

harmônico (PR+H) para o chaveamento de potência da modulação PWM. 

5.2. Malhas de Controle 

 O controle do ganho de tensão é utilizado para regular a tensão do 

barramento CC, neste caso um controlador do tipo proporcional integral (PI). Para o 

controle do ganho de corrente, utiliza-se um controlador do tipo proporcional 

ressonante (PR) com compensador harmônico devido a modulação existente. 

 Na malha de tensão, a referência de entrada corresponde ao nível de tensão 

desejado é do link CC - 𝑉𝐶𝐶
∗ . O valor de tensão no link CC é lido através de um 

controlador PI e comparado com o valor desejado, fechando a malha de controle da 

tensão. Com isto, o valor KP pode ser definido levando-se em consideração o 

balanço da potência da fonte renovável de energia (FRE) contribuindo com uma 

fonte de tensão continua de 400VCC para este sistema trifásico. A função de 

transferência deste controlador PI para a malha de tensão é dada por: 

𝐺𝑃𝐼(𝑠) =
𝐾𝑃 .  𝑠 + 𝐾𝐼

𝑠
    (49) 
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Sendo Kcc e KP :      

𝐾𝐶𝐶 = 3.
𝑉𝑅𝑀𝑆

2

𝑉𝑙𝑖𝑛𝑘𝐶𝐶
 ∴ 3.

1272

400
= 120,9    (50) 

𝑲𝑷 =  
𝝎𝑪𝑪

𝑲𝑪𝑪 .  
𝟏

𝑪𝒍𝒊𝒏𝒌𝑪𝑪 [𝑭]
  .  𝑲𝑽 

 ∴
(𝟐.𝝅.𝟏𝟎)

𝟏𝟐𝟎,𝟗 .  𝟏
𝟓.𝟏𝟎−𝟑⁄  .  𝟎,𝟎𝟎𝟐 

≅ 𝟏, 𝟑   (51) 

 

E para o ganho de KI: 

𝐾𝐼 =  
𝐾𝑃 .𝜔𝐶𝐶 

𝑡𝑎𝑛(𝑚𝑓)
∴

1,3 .  (2.𝜋.10)

𝑡𝑎𝑛(60°)
≅ 47,2   (52) 

 

ωcc = frequência de corte do controlador em [rad/s] 

tan(mf) = margem de fase em graus° 

 Equacionando assim para a função do controlador PI (s) tem-se a equação 

(50) e o digrama de bode correspondente, com uma frequência de corte de cerca de 

1Hz para uma margem de fase 63º conforme a Figura 52. 

𝐺𝑃𝐼(𝑠) =
1,3𝑠 + 47,2

𝑠
     (53) 

Figura 52 – Resposta em frequência para o controlador PI na malha de tensão. 
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 Na malha de corrente, tem-se o controlador proporcional ressonante mais um 

controlador ressonante harmônico, conforme foi avaliado na revisão bibliográfica 

(ZAMMIT et al., 2017; BLAABJERG et al., 2006) é um controlador que pode ser 

utilizado neste sistema de compensação seletiva e flexível. As funções de 

transferência destes controladores na malha de corrente são dadas nas equações 

(54) e (55). 

𝐺𝑃𝑅(𝑠) = 𝐾𝑃  +  𝐾𝐼  .
2𝜔𝑐 𝑠

𝑠2+2𝜔𝑐 𝑠+𝜔𝑜2
     (54) 

𝐺𝐻(𝑠) = ∑ 𝐾ℎ .
2𝜔𝑐 𝑠

𝑠2+2𝜔𝑐 𝑠+ (ℎ𝜔𝑜)2
ℎ=3,5,7…

     (55) 

ωC = frequência de corte natural (2.π.fc) 

ωO = frequência da rede ou harmônica 

 Somando-se os controladores proporcional ressonante na equação (54) e o 

do ressonante harmônico na equação (55) tem-se o controlador da malha de 

corrente para atenuação dos harmônicos de 3ª, 5ª e 7ª ordem conforme a equação (56). 

 

  𝐺𝑃𝑅+𝐻(𝑠) =  𝐾𝑃 + 𝐾𝐼 .
2.(2𝜋.10) 𝑠

𝑠2+2.(2𝜋.10)𝑠+(2𝜋.60)2
+  𝐾3ℎ.

2(2𝜋.10) 𝑠

𝑠2+2(2𝜋.10)𝑠+ (2𝜋.180)2
+

               𝐾5ℎ.
2(2𝜋.10) 𝑠

𝑠2+2(2𝜋.10)𝑠+ (2𝜋.300)2 +  𝐾7ℎ.
2(2𝜋.10) 𝑠

𝑠2+2(2𝜋.10)𝑠+ (2𝜋.420)2                                        (56) 

  

 A ordem harmônica a ser compensada é indicada por h, ω0 é a frequência 

fundamental da rede, KP o ganho proporcional, KI o ganho integral, ωc a banda 

passante do controlador ressonante. Na Figura 53 tem-se o diagrama de bode para 

o controlador em malha aberta onde apresenta a resposta para as frequências 

harmônicas de 3ª, 5ª e 7ª ordem do controlador de corrente. 
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Figura 53 – Resposta em frequência do controlador PI ressonante harmônico da malha de 

corrente. 

 

 

5.3. Conversor CC/CA trifásico PWM 

 A conversão da fonte de energia de corrente contínua para corrente 

alternada, a fim de que possa ser injetada em um ponto de acoplamento de sinal AC 

é realizado por um conversor CC/CA trifásico, para as três fases da rede, por meio 

da Modulação por Largura de Pulso de três níveis (do inglês, Pulse Width Modulation 

– PWM). Operando com uma alta frequência constante de 20kHz no chaveamento 

dos transistores de potência (Mosfet), uma tensão alternada aparece em seus 

terminais para cada fase, através da comparação de um sinal de controle modulante 

em 60Hz, com uma onda periódica chamada de portadora, neste caso uma 

triangular em 20kHz. Através da modulação de 3 níveis, a portadora com uma forma 

de onda triangular possui valores de amplitude no lado positivo, negativo e unitário, 

de modo a apresentar um menor conteúdo harmônico resultante. As Figuras 54 e 55 

demonstram o conversor CC/CA trifásico PWM utilizado nesta simulação. 
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Figura 54 – Circuito comparador das tensões por fase do controle flexível e da portadora 
triangular para a modulação 3 níveis. 

 

Figura 55 – Conversor CC/CA (inversor) trifásico com as devidas tensões de saída (Va_inv, 
Vb_inv e Vc_inv). 

 

  

A razão da modulação de frequência (𝑚𝑓) é dada por: 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑃𝑊𝑀

𝑓1
∴

20.103

60
≅ 333,3    (57) 

Onde: fPWM é a frequência da portadora e f1 é a frequência da fundamental. 

  

A razão de modulação de amplitude (𝑚𝑎) é dada por: 

𝑚𝑎 =
𝑉𝑝𝑘 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒60𝐻𝑧

𝑉𝑑𝑐
2⁄

 ∴
127.√2

400
2⁄

≅ 0,9    (58) 



 

 

93 

 

 

 Em seguida, tem-se a formas de onda da portadora triangular com uma 

frequência fixa de 20kHz, conforme apresenta a Figura 56, para o circuito de 

modulação por largura de pulso. Na Figura 57 tem-se as tensões por fase, logo na 

saída do conversor CC/CA, antes do filtro LCL e a forma de onda sobreposta, após o 

filtro LCL, que elimina a frequência de chaveamento da portadora triangular (e suas 

harmônicas) no ponto de acoplamento da rede elétrica. 

Figura 56  – Sinal da portadora triangular utilizada na modulação PWM. 

 

Figura 57 – Tensões de fase do inversor trifásico antes e após o filtro LCL. 
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5.4. Resultados da Simulação 

 De maneira a validar a estratégica deste controle flexível para compensação 

de distúrbios e aumento do fator de potência devidos as cargas presentes, neste 

capítulo apresenta-se uma simulação com o controle de tensão e de corrente, além 

dos conversores CC/CA trifásico para a inserção das correntes de referência, sendo 

no primeiro instante a injeção de potência ativa e depois a compensação de 

distúrbios conforme a estratégia proposta. A tabela 13 apresenta os valores dos 

parâmetros utilizados nesta simulação e na Figura 58 uma ilustração do conversor 

eletrônico trifásico com a sua topologia de conexão. 

 

Tabela 13 - Parâmetros utilizados na simulação do controle flexível. 

Tensão da rede e 

impedância de linha 
Cargas utilizadas 

Filtro LCL e 

ClinkCC 

Controladores PI e 

PR + H 

- Va = Vb = Vc = 

127VAC rms. 

 

- 0,1Ω + 0,5mH. 

- Ran / Rbn / Rcn 

= 2Ω + 70mH (Υ) 

 

- Rab (desbalanço) 

= 50Ω 

 

- Não linear =  

50Ω // 470μF 

- Li = 1mH 

- Cf = 10μF 

- Lg = 0,5Mh 

- Rd = 3Ω 

- Clinkcc = 5mF 

- VCC = 400V 

- VPAC = 127Vrms 

- KCC = 120,9 

- KP = 1,3 

- KI = 47 

- ωCC = 62,83 [rad/s] 

- ωo = 377 [rad/s] 

- KPR = 5 

- KI = 100 

- h = 3ª, 5ª e 7ª H  
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Figura 58 – Conversor eletrônico de potência trifásico conectado à rede elétrica. 

 

  

 O objetivo da simulação é mostrar a eficiência do método para atingir valores 

preestabelecidos de fator de potência de rede - λS, visando por exemplo, atender aos 

limites nacionais ou internacionais para normas de QEE como: ANEEL-PRODIST, 

IEC 61000-3-2, IEEE 519 e de outros países. Neste sentido, o conversor deverá 

funcionar como um conversor eletrônico injetando potência ativa na rede através de 

uma fonte de geração de energia renovável por exemplo, solar ou eólica, e também 

como um sistema de compensação de distúrbios para cargas reativas, desbalanço 

de corrente entre fases para um sistema trifásico e redução das harmônicas nas 

correntes da rede elétrica, que são geradas pelas cargas reativas e não lineares do 

consumidor. Esta operação pode ser controlada pelo responsável da operação, 

tornando um sistema de controle flexível ou multifuncional, conforme a sequência 

dos eventos a seguir conforme apresenta a tabela 14. 
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Tabela 14 - Tempos da simulação da operação do sistema trifásico de controle flexível 
utilizado. 

Marcação Instante da 

simulação 

Operação do controle flexível 

 t < 0,7s Sem compensação, sem injeção de 

potência ativa. 

 0,7 < t < 0,8s Somente injeção de potência ativa pela 

fonte geradora.  

 0,8 < t < 0,9s Compensação parcial dos reativos - 𝐾𝑟 

com ajuste do λrede de 0,6 para 0,8. 

 0,9 < t < 1,0s Compensação parcial de 𝐾𝑛 e  𝐾𝑣, com 

ajuste de λrede de 0,8 para 0,92.  

 t > 1,0s 100% de compensação dos distúrbios, 

alcançando λrede de 1,0 (ideal). 

 

 A Figura 59 apresenta os resultados do controle flexível do conversor trifásico 

multifuncional para os instantes iniciais onde o conversor não opera (trecho A), em 

seguida tem-se a injeção de potência ativa (trecho B) e logo após a ocorrência da 

compensação parcial (trecho C e D) e pôr fim a compensação total de distúrbios 

para a rede elétrica (trecho E). Observa-se também que ao final da compensação 

total, as correntes de rede não possuem a presença de reativos, desbalanço e 

frequências harmônicas estando em fase com as tensões da rede.  

 

 

 

 

 

 

B 

C 

D 

E 

A 
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Figura 59 – Dinâmica das tensões e correntes trifásicas do controle flexível proposto na 

simulação para filtro LCL-Y. 

 

  

 Inicialmente no trecho A, o conversor eletrônico de potência – CEP está 

desligado (t < 0,7s). Como pode-se observar na Figura 59, as correntes no 

lado consumidor (iL_a,b,c) estão altamente distorcidas, devido às cargas 

reativas e não-linear no lado do consumidor, além do desbalanço entre as 

fases da corrente nas linhas. Pode-se verificar que não existe nenhuma 

corrente saindo do conversor (iF_a,b,c) confirmando que o CEP está 

desligado. Neste ponto as correntes da fonte geradora (iS_a,b,c) são 

exatamente iguais as correntes da carga (iL_a,b,c).  

 

 No trecho B, tem-se a injeção de potência ativa, sem compensação de 

distúrbios das cargas (0,7 < t < 0,8s). Neste período, o conversor eletrônico 

trifásico CC/CA (ou inversor) injeta potência ativa (P) através dos filtros LCL 

em um ponto de acoplamento na rede de energia, não havendo neste período 

A B C D E 
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nenhuma compensação de distúrbios gerados pelas cargas presentes, 

conforme a Figura 59. Neste período, o fator de potência (λ) é de 

aproximadamente 0,6 conforme demonstra a Figura 60, com o coeficiente de 

compensação kG = 1. 

 

 No trecho em C, tem-se a compensação parcial dos reativos com ajuste do 

fator de potência (0,8 < t < 0,9s). Neste caso, o CEP é colocado em operação 

de modo a atingir valores específicos do fator de potência (λrede de 0,6 para 

0,8), sendo possível com o ajuste do coeficiente de compensação kG = 0,57, 

conforme a Figura 60. Neste período pode-se observar, a compensação de 

reativos nas correntes de rede – iS, comparadas com as correntes de carga – 

iL. 

 

 Em seguida no trecho D, a compensação é de 100% dos reativos e 

parcialmente dos distúrbios de desbalanço e residual (0,9 < t < 1,0s). Neste 

caso, pode-se verificar na Figura 59 uma melhora nas correntes de rede - iS 

com esta compensação parcial. O fator de potência da rede – λrede é alterado 

de 0,8 para 0,92 conforme demonstra a Figura 60, com o coeficiente de 

compensação kG = 0,3. Nota-se que o fator de potência da carga – λcarga, 

permanece sem alterações já que as cargas não sofrem alterações com o 

comportamento dinâmico do controle flexível. 

 

 Finalmente no trecho E tem-se a compensação de 100% dos distúrbios, com 

o fator de potência ajustado para valor unitário (t > 1,0s). Neste período, o 

coeficiente de compensação kG = 0 injetando pelo CEP todas as correntes 



 

 

99 

 

 

reativas, desbalanço e residual decompostas pela CPT pelo filtro LCL na rede 

elétrica, tornando assim o sistema atual com “comportamento” de somente 

cargas resistivas pelo lado da geração de energia, resultando em um fator de 

potência igual a 1. Observa-se que as correntes da rede – iS, não possuem 

mais distorções e estão em fase com a tensão da rede. 

 

 Na Figura 60, seguem os resultados do comportamento do fator de potência 

de rede e da carga com o coeficiente de compensação – KG, os resultados para a 

potência ativa visto no lado da rede (PG), a de potência no lado das cargas (PL) e pôr 

fim a potência ativa disponível pela fonte local de energia (PFRE). 

Figura 60 – Dinâmica dos fatores de potência de rede e carga, com o coeficiente de 
compensação do controle e as potências ativas do controle flexível. 

 

          

          Na Figura 61, tem-se a análise FFT (transformada de Fourier) das correntes 

da rede (iS_fase) no período antes da compensação, com frequências harmônicas 

presentes de 5ª e 7ª ordem e na Figura 62 a análise FFT das mesmas correntes para 

o período de 100% compensação, onde verifica-se que não há a presença de 

harmônicos nas correntes de rede.  

 

B 

C 

D E 
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Figura 61 – Análise FFT para as correntes de rede (iS_a,b,c) antes da compensação do 

controle flexível. 

 

Figura 62 – Análise FFT para as correntes de rede (iS_a,b,c) depois de 100% da 

compensação dos distúrbios (reativos, desbalanço e harmônicos) pelo controle 

flexível, com somente a frequência fundamental. 
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5.5. Avaliação do filtro LCL trifásico para conexão Estrela (Y) e Triângulo 

(Δ). 

 Como discutido no capítulo 3, o filtro LCL trifásico utilizado neste sistema 

flexível pode ter duas configurações de conexão no PAC: estrela e triângulo. Essa 

configuração pode trazer algumas vantagens e desvantagens devido a alteração do 

capacitor de filtro (Cf) e do resistor de amortecimento (Rd) que são alterados para as 

devidas conexões, afetando assim a frequência de ressonância (fres) do filtro e a 

potência reativa no acoplamento. As tabelas 15 e 16, apresentam os resultados de 

DHT de tensão e corrente além do fator de potência para as conexões do filtro LCL-

Y e LCL-Δ. O capacitor Cf foi alterado de 10μF para 3 μF e o resistor Rd de 3Ω para 

9Ω para a conexão de estrela para triângulo, conforme as equações (19) e (20). A 

menor distorção harmônica está na conexão estrela para valores de corrente na 

fonte de geração do sistema trifásico, na Figura 59 pode-se verificar a dinâmica do 

filtro LCL-Y e na figura 63 tem-se a dinâmica das correntes e tensão para o filtro 

LCL-Δ. 

Figura 63 - Dinâmica das tensões e correntes trifásicas do controle flexível proposto na 
simulação para filtro LCL-Δ. 
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Tabela 15 – Valores de DHT e dos Fatores para o filtro LCL-Y. 

 
 

Tabela 16 - Valores de DHT e dos Fatores para o filtro LCL- Δ. 

 
 

 DHT (%) A - t < 0,7s B - 0,7 < t < 0,8s C - 0,8 < t < 0,9s D - 0,9 < t < 1,0s E - t > 1,0s

DHTiS_a 26,1% 30,2% 33,3% 19,9% 3,9%

DHTiS_b 21,9% 28,2% 24,9% 17,8% 3,6%

DHTiS_c 34,5% 26,3% 21,1% 15,3% 3,7%

DHTv_a 2,43% 2,41% 1,50% 1,10% 0,98%

DHTv_b 2,48% 2,50% 1,50% 1,10% 0,95%

DHTv_c 2,41% 2,43% 1,51% 1,11% 0,98%

Fatores 

λS 0,45 0,59 0,80 0,92 0,99

λQ 0,43 0,34 0,15 0,06 0,008

λN 0,35 0,34 0,24 0,14 0,02

λD 0,32 0,31 0,24 0,17 0,02

 DHT (%) A - t < 0,7s B - 0,7 < t < 0,8s C - 0,8 < t < 0,9s D - 0,9 < t < 1,0s E - t > 1,0s

DHTiS_a 26,7% 35,1% 31,9% 21,1% 5,4%

DHTiS_b 22,6% 29,3% 25,7% 17,8% 5,5%

DHTiS_c 35,8% 27,1% 21,5% 15,5% 5,1%

DHTv_a 2,47% 2,41% 1,40% 0,96% 0,96%

DHTv_b 2,54% 2,50% 1,40% 0,97% 0,96%

DHTv_c 2,44% 2,41% 1,40% 0,97% 0,94%

Fatores 

λS 0,45 0,60 0,81 0,93 0,99

λQ 0,43 0,33 0,14 0,05 0,01

λN 0,35 0,35 0,24 0,15 0,07

λD 0,32 0,32 0,25 0,17 0,05
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Onde:  

DHTiS_fase: Distorção Harmônica Total da corrente no lado da fonte_por fase; 

DHTv_fase: Distorção Harmônica Total da tensão da rede_por fase; 

λS: Fator de potência total no lado da fonte geradora; 

λQ: Fator de reatividade no lado da fonte geradora; 

λN: Fator de assimetria no lado da fonte geradora; 

λD: Fator de não linearidade no lado da fonte geradora. 

 Concluindo, este capítulo apresentou uma abordagem com um sistema de 

controle para a malha de tensão e corrente (PI e PR+H), em conjunto com um 

conversor trifásico CC/CA com modulação PWM convertendo uma fonte de tensão 

contínua que poderia ser por exemplo: uma geração de energia solar, de modo que 

atue como um sistema que injeta potência ativa na rede e/ou como um sistema de 

compensação de distúrbios mediante a presença das cargas locais, para a melhoria 

do fator de potência - 𝜆 na rede de distribuição de energia. Nesta abordagem pode-

se classificar como um controle flexível ou multifuncional de um conversor trifásico 

(ou inversor) conforme a estratégia realizada pelo responsável técnico ou 

administrador do sistema ativo/compensatório. Os resultados da simulação deste 

trabalho demonstraram a efetividade deste controle flexível trifásico para um cenário 

de interesse prático, atendendo as normas aqui citadas para regulação do fator de 

potência, redução da DHT e do desbalanço entre as fases. Para o filtro LCL com 

conexão em estrela ou triângulo, os resultados das distorções harmônicas foram 

menores para a conexão estrela, provavelmente devido ao valor do capacitor ser 

maior nesta configuração, entretanto os valores em triângulo não ficaram muito 

prejudicados devido a esta redução, ficando assim a critério do projetista para a 

tomada de decisão relacionando custos de materiais e instalação.  
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

 Esta dissertação de mestrado buscou-se apresentar uma nova aplicação ou 

funcionalidade aos atuais conversores CC/CA (inversores) das fontes renováveis de 

energia que normalmente convertem uma fonte de energia de corrente contínua 

para uma fonte de corrente alternada, para que operem de modo multifuncional ou 

flexível, de maneira a influenciar positivamente os indicadores de QEE para a rede 

elétrica. Esta metodologia poderá beneficiar um maior aproveitamento do potencial 

dos conversores eletrônicos de potência (CEP), instalados em uma rede inteligente 

de energia para atender a limites mínimos estabelecidos por normas nacionais ou 

internacionais conforme sua regulamentação (PRODIST-módulo 8, IEC 61000-3-2 

ou IEEE 519) 

 No capítulo 2, a revisão bibliográfica buscou os principais artigos científicos e 

trabalhos de mestrado e doutorado recentes que abordaram o tema aqui 

apresentado, reforçando a base contextual, aprendizagem de algumas etapas 

necessárias para este conversor apresentado e até visões diferenciadas para a 

definição de controle flexível ou multifuncional de conversores para a energia 

renovável. 

 No capítulo 3, apresentou-se os filtros ressonantes para reduzir o efeito do 

chaveamento dos conversores CC/CA com as suas características técnicas, 

desenvolvimento individual (L, LC, LCL-Y e LCL-Δ) e os resultados comparativos 

entre eles em uma aplicação de conversão de energia simulado em Matlab®. 

 No capítulo 4, tem-se a decomposição das correntes de referência para 

diferentes tipos de cargas, utilizando a CPT (Teoria de Potência Conservativa) neste 

caso, de maneira a apresentar os resultados encontrados para a melhoria da QEE 

através de uma simulação em PSIM® com um sistema elétrico trifásico. Neste 
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tópico, utilizou-se fontes de correntes controlada no sistema, para se evitar 

influências negativas nos resultados da compensação dos distúrbios (reativos, 

desbalanço e residual) provenientes de controladores proporcional integral, 

ressonantes e do chaveamento dos circuitos de potência. Avaliando através dos 

resultados das simulações apresentadas, a eficácia da compensação para diferentes 

tipos de distúrbios, conforme a estratégia utilizada sendo ela parcial ou plena, para a 

melhoria de fatores indesejáveis e do fator de potência na rede elétrica. 

 No capítulo 5, um CEP trifásico do tipo fonte de tensão com controle 

proporcional ressonante e harmônico foi simulado e analisado os seus resultados 

para a compensação parcial e total de distúrbios que afetam a QEE, incluindo a 

injeção de potência ativa na rede como é usualmente utilizado nos inversores 

comerciais. O sistema proposto é muito similar com as aplicações de redes 

inteligentes de energia, com o diferencial da decomposição das correntes da carga e 

seu devido tratamento como filtro ativo de potência no conversor eletrônico, para 

além de injetar potência ativa na rede compensar a potência reativa aumentando 

assim o fator de potência (λ), a redução das perdas da energia reativa, incluindo o 

desbalanço de correntes entre as fases e os harmônicos gerados pelas cargas não-

lineares cada vez mais presente em todos os níveis de consumidores (residencial, 

comercial e industrial). Esta flexibilidade com a compensação de distúrbios, agrega 

uma estratégia de somente ajustá-los para os devidos indicadores de QEE de 

maneira a atender esta legislação pela distribuidora de energia proveniente de cada 

país ou normas específicas.  
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6.1.   Trabalhos futuros 

 Dentre as possibilidades que se destaca a continuação desta pesquisa a 

principal delas seria o desenvolvimento de um protótipo deste sistema trifásico, 

utilizando um conversor CC/CA, do tipo “Grid-tied” e uma plataforma de 

processamento digital (DSP) para implementar a decomposição das correntes de 

referência e o controle flexível, avaliando o impacto real para diferentes tipos de 

carga e modos de compensação flexível em um PAC.  

 Avaliar sistemas de comunicação dos dados dos CEP conectados na rede 

elétrica, através das novas tecnologias de comunicação como LoRaWAN, ZigBee, 

Wi-SUN, LTE, NB-IoT entre outras conforme o avanço do “SmartGrid” e IoT (Internet 

of Things) como estrutura de comunicação para supervisão remota, centralização 

das informações, execuções de compensações de distúrbios e dados técnicos da 

rede elétrica para avaliação e tomada de decisão do administrador do sistema. 
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6.2.   Publicações realizadas e submissões. 

 

 CBA2016 – Congresso Brasileiro de Automática, Tema: Filtro Ativo de 

Potência Trifásico para o controle flexível da qualidade de energia 

elétrica, apresentado em 6 de outubro de 2016. 

 

 IEEE SPEC 2016 – Southern Power Electronics Conference, Tema: Strategy 

for Flexible Operation of Three-Phase Converters, apresentado em 5 de 

dezembro de 2016. 

 

 CBQEE 2015 – Congresso Brasileiro de Qualidade de Energia Elétrica, 

Tema: Operação Flexível de Conversores Trifásicos Conectados a Rede 

Elétrica, apresentado em 8 de julho de 2015. 
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Anexos 

Figura 64 – Circuito de simulação em Matlab do Filtro LCL em estrela. 
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Figura 65 – Circuito de simulação em Matlab do Filtro LCL em triângulo. 
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Figura 66 – Circuito de simulação em Matlab do conversor CC/CA com modulação PWM. 
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Figura 67 – Circuito de simulação em PSIM do sistema trifásico com fonte de corrente controlada. 
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Figura 68 – Circuito de simulação em Matlab da fonte de corrente controlada para cada fase. 
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Figura 69 – Circuito de simulação em PSIM do sistema trifásico com filtro LCL-Y e conversor CC/CA trifásico. 
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