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Resumo— A baixa qualidade da energia elétrica fornecida aos
consumidores no meio rural é um dos maiores problemas dos
sistemas de distribuição de energia. Paı́ses de baixa densidade
demográfica como o Brasil possuem significativas quantidades
de redes elétricas rurais de distribuição monofásicas extensas,
sendo sua impedância elevada e predominantemente resistiva.
Essa caracterı́stica resulta em limitação de transferência de
potência e apresenta baixa capacidade de regulação de tensão
através de compensação de reativos. Este trabalho propõe um
conversor multifuncional trifásico dois nı́veis capaz de conectar
um gerador fotovoltaico a uma rede monofásica, produzir duas
fases adicionais para prover uma rede trifásica a quatro fios, e
utilizar a capacidade de processamento de potência ativa e reativa
para suporte de tensão no ponto de conexão. Para tanto, são
empregadas malhas de controle do fluxo potência ativa e reativa
conectada com a rede monofásica, e controladores de tensão para
produzir as fases adicionais do conjunto trifásico. Resultados de
simulação são apresentados para demonstrar o efeito da inclusão
da potência ativa na regulação da componente fundamental de
tensão, considerando as particularidades da geração fotovoltaica.
Como resultado, em redes elétricas tipicamente resistivas e de
elevada impedância, a geração de energia local se torna grande
aliada na regulação da amplitude da componente fundamental de
tensão. Por consequência, o conversor proposto permite aumentar
a carga instalada, aumenta a capacidade de regulação de tensão e,
adicionalmente, possibilita o emprego de equipamentos trifásicos,
os quais são mais eficientes que os atuais monofásicos.

Palavras–Chave — Qualidade de energia, geração fotovoltaica,
conversores estáticos, compensação de reativos, redes rurais de
distribuição.

I. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do setor industrial através da evolução
da mecanização e automatização dos processos de produção
têm sido cada vez mais acentuados. Esse processo evo-
lutivo está diretamente ligado à uma maior demanda de
energia elétrica, como tem-se observado em diversos setores
da indústria. Contudo, apesar da grande evolução do setor
agropecuário, a eletrificação nesse setor vem ocorrendo de
forma muito mais lenta. O maior limitante a esse processo é a
limitação dos sistemas de distribuição de aumentar o forneci-
mento e na reduzida qualidade da energia elétrica disponı́vel
no meio rural, que dificultam e oneram a automatização
dos processos de produção [1]. Destaca-se que o elevado
custo de implantação e manutenção de redes trifásicas que
forneçam energia com qualidade em locais de baixo consumo

de energia frequentemente inviabiliza a sua implantação. Por
esta razão, disponibilizar energia trifásica e de boa qualidade
de forma eficiente ainda é um grandes desafio para o sistema
de distribuição de energia elétrica rural [2]–[4].

Motores elétricos de indução têm sido largamente demanda-
dos em sistemas de ordenha e resfriamento de leite, recalque
de água de poços ou barragens, irrigação de lavouras, secagem,
transporte e seleção de grãos, resfriamento de leite, ventilação,
produção de ração para alimentação animal, aquecimento,
ventilação, entre outros [5], [6]. Muitas destas atividades
requerem o emprego de máquinas de potência elevada e
com alto conjugado de partida, onde a utilização de motores
elétricos monofásicos não são adequados, justificando o ainda
atual emprego de motores a combustão. A modernização e
competitividade nesses processos de produção agrı́cola care-
cem de redes de boa qualidade e do emprego de motores
trifásicos, os quais são mais leves, têm maior rendimento e
fator de potência, reduzido ı́ndice de manutenção e menor
custo, quando comparados ao motores elétricos monofásicos
e motores a combustão [7]–[10].

O problema da baixa qualidade da energia tem estimulado o
desenvolvimento de diferentes soluções, dentre elas podem ser
citados os supressores de transiente, reguladores de tensão de
linha, fontes ininterruptas, filtros ativos, passivos e hı́bridos,
compensadores estáticos de distribuição, entre outros [11]–
[17]. Contudo, estas soluções têm sido largamente aplicadas
à redes elétricas trifásicas e/ou à redes cuja caracterı́stica
indutiva é majoritária, não sendo adequadamente aplicáveis à
distribuição rural, onde o parâmetro resistivo da rede é signi-
ficativo. Com isso, muitas soluções passivas, eletromecânicas
e eletrônicas para transformação de rede monofásica para
trifásica podem ser encontradas na literatura, com ênfase no
acionamento dedicado de motores trifásicos. Adicionalmente,
muitas técnicas apresentadas associam o conversor de rede
monofásica para trifásica com técnicas de compensação de
tensão, de reativos e/ou harmônicos [18]–[26].

O problema da resistividade da rede elétrica rural é um
fator importante para a análise da compensação da tensão.
Dentre outros fatores importantes, a resistividade afeta consi-
deravelmente a capacidade de regulação da tensão pelo ajuste
da potência reativa, ao mesmo tempo que a potência ativa
passa a ter grande influência na amplitude da fundamental.
Por esta razão, o controle de reativos pode ser insuficiente



para realizar a compensação da tensão em redes rurais, neces-
sitando também de suporte de potência ativa. Nesses casos,
as variações tı́picas de carga fazem com que a tensão facil-
mente ultrapasse os limites estabelecidos como adequados pelo
PRODIST [27], cujo problema não é solucionável pelo método
convencional de configuração de taps do transformador.

Por outro lado, os atuais avanços na geração distribuı́da,
principalmente a geração fotovoltaica, associado ao sistema
de compensação de energia traz novas possibilidades para
melhorar a qualidade no fornecimento da energia elétrica rural.
O programa de eletrificação rural “Luz para todos”, criado
em 2003, trouxe uma avanço significativo na disponibilidade
de redes de distribuição monofásicas instaladas, mas normal-
mente de potência limitada em 10 CV. A disponibilidade
dessas redes juntamente com a geração distribuı́da no sistema
de compensação possibilita: i) reduzir o custo de instalação do
gerador, cujo projeto pode ser realizado para potência inferior
ao pico; ii) melhorar a regulação de tensão da rede usando
ativo e reativo; iii) reduzir o impacto dos transientes de cargas;
iv) aumentar a capacidade de carga no sistema; e v) estimular a
modernização da propriedade com emprego de processos mais
baratos, mais robustos e de menores custos de implantação,
operação e manutenção (quando disponı́vel o ramal trifásico).

Uma proposta para a solução deste problema é empregar
uma topologia conversora, simples e consolidada, capaz de
processar uma fonte de geração fotovoltaica distribuı́da com
controle do fluxo de potências ativa e reativa para a rede
monofásica, regulando a magnitude da componente funda-
mental de tensão, e, também, produzir duas fases adicionais
equilibradas com a primeira, formando, assim, um ponto de
conexão trifásico. A topologia proposta utiliza uma estrutura
trifásica dois nı́veis a quatro fios (2L-VSI), cujo ponto central
do elo CC é aterrado junto ao neutro do transformador de
distribuição. O arranjo de painéis é conectado diretamente ao
elo CC, e o ramal monofásico é compartilhado com o circuito
trifásico.

II. ESTRUTURA DE CONVERSÃO PROPOSTA

As regiões rurais normalmente encontram-se desabastecidas
de mão de obra especializada para reparo e manutenção de
equipamentos eletrônicos. Devido à operação severa de alguns
equipamentos e processos muitas vezes crı́ticos de produção
rural, como resfriamento de leite por exemplo, é prescindı́vel
que a a estrutura de conversão seja amplamente robusta com
relação ao fornecimento de energia e possua elevado grau de
confiabilidade. Por esta razão, a simplicidade e robustez da
estrutura de conversão de energia são requisitos fundamentais.

A Fig. 1 mostra a proposta de conversão de energia para
aplicação rural de geração solar com suporte de qualidade de
energia proposta. O sistema conversor é conectado em paralelo
com a estrutura da concessionária, garantindo o fornecimento
de rede monofásica em caso de falha ou desligamento do
conversor. A produção da rede trifásica é realizada de forma
sincronizada e equilibrada com o ramal monofásico, o qual
corresponde a fase a do circuito 3φ, cujo terminal de neutro
é ligado ao aterramento do transformador de distribuição, de

Figura 1. Conversor multifuncional aplicado à geração fotovoltaica para redes
rurais monofásicas.

forma que as instalações ligadas a jusante possam atender à
norma de instalações elétricas de baixa tensão (NBR 5410,
2004) [28]. Em contrapartida, o compartilhamento de fase
reduz para 2/3 o processamento de potência ativa pelo con-
versor, quando esta é absorvida da rede monofásica. Con-
sequentemente, é altamente vantajosa a conexão das cargas
monofásicas à fase a do sistema, reduzindo o processamento
de potência e mantendo a confiabilidade do fornecimento.
Adicionalmente, o arranjo de painéis fotovoltaicos é conectado
diretamente ao elo CC do conversor, evitando uso de um
conversor adicional. A saı́da de alta frequência do conversor
utiliza filtros passivos LC para cada fase, ligados em Y,
para atenuar as componentes harmônicas produzidas pela
modulação PWM do conversor, cujos componentes não estão
representados na figura do conversor.

O conversor trifásico meia ponte é uma estrutura bem
difundida pela indústria de equipamentos eletrônicos. Possui
reduzido número de semicondutores, e sua operação é sim-
plificada e bem conhecida, o que reduz significativamente a
probabilidade de falhas. Seguindo os mesmos requisitos, a
estrutura NPC pode ser aplicada para tensões mais elevadas,
constituindo uma variante dessa proposta sem modificação dos
modos de operação ou funcionamento.

O uso de estrutura dois nı́veis, com aterramento do ponto
central, se justifica quando comparadas às estruturas de três
nı́veis, pois possibilita a conexão direta dos painéis fotovol-
taicos no elo CC, sem produzir corrente de fuga. Esse efeito
é resultado da inexistência de componentes de alta-frequência
nos terminais dos painéis fotovoltaicos.

A. Estrutura de controle

A operação do conversor proposto é realizada pela estrutura
de controle mostrada no diagrama de blocos da Fig. 2. Para a
realização das tarefas propostas, o mesmo controla a corrente
injetada na fase a e realiza a inversão das tensões das fase b
e c. A corrente do terminal do conversor conectado à fase a
é constituı́da de três componentes: a componente de corrente
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Figura 2. Estrutura de controle do conversor

contı́nua (Idc), que atua sobre o equilı́brio dos capacitores do
elo CC; a componente senoidal em fase com a tensão va (Ip),
que regula a tensão do elo CC; e a componente senoidal de
quadratura (Iq), a qual é usada para compensar a amplitude da
tensão va. Dessa maneira, a corrente instantânea de referência
é resultado da soma dessas componentes, tal que:

i∗a = I∗dc + I∗p
√
2 senωt+ I∗q

√
2 cosωt (1)

Nesse modo de operação conectado com a rede elétrica, um
identificador é utilizado para detectar a fase instantânea (ωt)
e o valor eficaz (V rms

a ) da componente fundamental de tensão
na fase a, necessário para o sincronismo das variáveis de ação
de controle. As referências para as tensões das fases b e c
são obtidas impondo mesma amplitude da fase a defasadas de
120°, com intuito de produzir rede 3φ equilibrada, e reduzir
as componentes de sequência zero e negativa no acionamento
de motores.

O valor da tensão do elo CC determina o ponto de operação
do painel fotovoltaico. Assim, o valor de referência (v∗t ) é
obtido através de um rastreador de máxima potência (MPPT),
com objetivo de maximizar a operação dos painéis no intervalo
admissı́vel de tensão do elo CC v∗t = [V min

dc ∼ V max
dc ].

Contudo, este ensaio é realizado para um valor de referência
contante para o elo CC. O controlador de tensão determina a
componente eficaz da corrente de referência em fase com a
tensão da fase a (I∗p ). O equilı́brio das tensões nos capacitores
é obtido através do controladores de tensão diferencial do
elo CC a partir da injeção de corrente contı́nua para a
rede (Idc), a qual deve ser limitada ou transitória. No caso
de sombreamento parcial, excedendo os limites de corrente
contı́nua, o painel deve ser desconectado.

A partir dessa estratégia de compensação, o equilı́brio de
potência ativa de geração é realizada através do controlador
de tensão do elo CC. Sempre que a potência ativa gerada é
maior que a consumida nas fases b e c, a potência é injetada na
rede, podendo gerar créditos para compensação, caso contrário
haverá potência ativa absorvida da rede pelo conversor.

A componente de corrente de quadratura com a tensão
(Iq), que produz circulação de potência reativa, é usada

para atuar sobre a amplitude da tensão eficaz da linha. A
correta operação da potência reativa com o PCC possibilita
a correção do fator de potência, bem como, realizar suporte
da tensão fundamental. Neste caso, emprega-se o excedente
da capacidade de processamento do conversor para realizar o
suporte de tensão quando esta atinge os limites de tensão eficaz
estabelecidos. Dessa maneira, sempre que a tensão encontra-
se no intervalo estabelecido a corrente de quadratura é nula
(I∗q = 0), enquanto que quando a tensão de rede atinge seu
limite, passa a operar com referência de tensão constante V min

a

ou V max
a impondo reativo na rede para suporte de tensão. A

corrente máxima é limitada conforme capacidade do conversor.
Com essa estratégia, evita-se o processamento de potência pelo
conversor quando a tensão está dentro dos limites normais. Os
resultados obtidos a seguir consideram a faixa de tensão sem
processamento no intervalo Va=[210V∼230V], que está dentro
do estabelecido pelo PRODIST [27].

III. RESULTADOS

Nesta seção são apresentados resultados de simulação dessa
estrutura de conversão para uma rede monofásica de baixa
tensão, cujos parâmetros estão apresentados na Tabela I.
Este modelo equivalente de rede representa uma condição
tı́pica rural de impedância equivalente de Zg=0,1462p.u. e
relação Rg/Xg=1,6. Estes parâmetros de rede foram obtidos
da normativa IEC/TR 60725:2005 [29] para condições tı́picas
mundiais de rede, embora muitos estudos de caso no Brasil
apontem situações de rede mais resistivas.

Os modelos dinâmicos e projeto dos controladores foram
suprimidos para a apresentação da proposta de conversão.
Empregou-se metodologia clássica de projeto com estruturas
ressonantes sintonizadas em 60Hz para sintetização das cor-
rentes e tensões senoidais. Os controladores do elo CC, por
outro lado, utilizam filtros notch para rejeitar as oscilações em
60Hz e 120Hz resultantes do desequilı́brio de potência entre
as fases do conversor.

Os resultados estão divididos em três etapas de simulação. A
primeira, mostrada na Fig. 3, mostra o processo de conversão
de rede monofásica para trifásica e o efeito da carga na tensão
de rede e as ações de compensação de corrente. A Fig. 4
mostra o efeito da potência ativa gerada localmente em rede
fraca e seu efeito na amplitude fundamental das tensões. Em

Tabela I
PARÂMETROS DO CONVERSOR

PARÂMETRO VALOR
Potência nominal de carga S3φ = 15 kVA
Tensão nominal do lado CA Vg = 220 V
Frequência de rede fg = 60 Hz
Reatância de rede Xg = 0,25 Ω
Resistência de rede Rg = 0,4 Ω
Tensão nominal do elo CC Vdc = 400 V (x2)
Capacitância de barramento Cdc = 4700 µF (x2)
Indutância do filtro do conversor Lf = 2 mH
Resistência parasita do indutor de filtro rL = 0,2 Ω
Capacitância do filtro do conversor Cf = 25 µF
Frequência de comutação fsw = 5 kHz
Frequência de amostragem fs = 10 kHz



seguida, o circuito trifásico é submetido à partida direta de
uma carga motriz de 3cv, cujos efeitos na tensão e correntes
de compensação, para uma situação sem geração de potência
ativa, são mostrados na Fig. 5.

A formação da rede trifásica está representada na Fig. 3(a)
cuja amplitude segue a variação da tensão eficaz da rede
monofásica, enquanto a Fig. 3(b) mostra as correntes trifásicas
de carga conectada. Neste caso, são empregadas cargas re-
sistivas com potência total de 15kW. Outra grande vantagem
do espelhamento do valor eficaz da fase a para as demais é
o efeito natural de redução da tensão em sobrecarga (efeito
droop) em redes de alta impedância. A Fig. 3(c) mostra a
variação da tensão eficaz, junto ao seu valor de referência. As
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Figura 3. Efeito de variação de carga para os seguintes eventos: t=0,4s
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de carga [50%–100%]. (a) tensões de rede 3φ. (b) correntes de carga do
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ações de compensação da corrente na fase a. (e) correntes eficazes na rede,
no conversor e em uma fase da carga. (f) potências ativa e reativa da carga.

linhas pontilhadas representam os valores de tensão precária
e crı́tica estabelecidas no módulo de qualidade de energia
elétrica do PRODIST, 2016. No entanto, como se pode obser-
var, os limites de tensão empregados na estratégia de controle
são de [210V∼230V], estando contido na região de tensão
normal.

As ações de controle relacionadas ao ramal monofásico são
mostradas na Fig. 3(d), onde a corrente Ip realiza o equilı́brio
de potência ativa enquanto a corrente Iq busca manter a tensão
de rede no intervalo [210V∼230V]. Em virtude disso, a cor-
rente de fase Ip acompanha as variações de carga garantindo
o equilı́brio energético em regime permanente, cuja ação é
realizada através da regulação da tensão no elo CC. Como
consequência da elevação de carga, a tensão eficaz monofásica
também é afetada (Fig. 3c), e a regulação do valor eficaz de
rede é auxiliada pela corrente Iq sempre que a mesma atinge os
limites normais, limitada a I∗q =50A. Observe que no intervalo
de tempo até t=0,6s não há necessidade de compensação da
tensão e I∗q =0A. Com elevação da carga para 7,5kW, a tensão
de rede atinge o limite inferior de 210V e o conversor passa a
ter comportamento capacitivo para manter a tensão em 210V,
injetando componente de quadratura I∗q =16A. No entanto,
quando a carga nominal de 15kW é conectada, em t=0,8s,
o controlador atinge seu limite de compensação definido em
Imax
q =50A e o valor de tensão Va passa a ser diferente da

referência V ∗
a , mas ainda compensada pela corrente máxima

de quadratura. Pode-se observar que va eficaz atinge a região
de tensão definida como precária em t >0,9s. Embora não
mostrado na figura, sem a compensação a tensão atingiria a
faixa crı́tica, com valor inferior a 191V. Assim, a limitação de
Iq é suficiente para assegurar a operação do conversor quanto
aos limites de regulação de tensão, enquanto que os efeitos de
sobrecarga devem ser mitigados através da malha de Ip.

As correntes eficazes na rede monofásica, na fase a do
conversor e nas fases da carga são apresentadas na Fig. 3(e).
Cabe lembrar que a potência ativa é toda absorvida do ramal
monofásico, logo, a corrente da distribuição ig deve ser 3x a
corrente de potência ativa da carga, acrescida da componente
de potência reativa de compensação. Da mesma forma, a
corrente no conversor contêm a potência reativa mais 2/3
da potência ativa (fases b e c). Vale a pena mencionar que
esta é a condição de carga mais severa para a rede, ao passo
que cargas de FP<1 tem parte da potência reativa processada
confinada pelo conversor e, também, a geração distribuı́da
complementa a potência ativa da rede. A Fig. 3(f) mostra
a perturbação de carga 3φ, onde se pode observar pequenas
variações dependentes do valor eficaz da tensão alternada.

Partindo da condição anterior de carga nominal, a Fig. 4
mostra o efeito da geração distribuı́da na tensão de rede e
no comportamento dinâmico da estrutura de compensação. A
condição de geração de 8kW em t=1s alivia consideravelmente
a carga sobre o ramal monofásico, melhorando os nı́veis
de tensão para a faixa tolerada pelo controlador [210∼230].
Consequentemente, esse efeito produz alı́vio às ações de
compensação resultando em I∗q =0 e I∗p passa a processar
apenas a diferença entre a geração e a potência ativa das fases



Tabela II
PARÂMETROS DA CARGA MOTRIZ

PARÂMETRO VALOR
Potência mecânica nominal 3cv
Resistência estatórica Rs = 0.435
Resistência rotórica Rr = 0.816
Indutância estatórica Ls = 0.0125667
Indutância rotórica Lr = 0.0125667
Indutância de magnetização Lm = 0.4355
Número de polos p = 4
Inércia J = 0.089
Rendimento η = .83

b e c, a qual resulta em 2kW em regime permanente. Observe
que a potência de carga oscila (Fig. 4(d)) a medida que há
variação da tensão eficaz de rede. O mesmo efeito ocorre na
potência de geração (Fig. 4(e)) nos eventos de perturbação
da tensão do elo CC. Nesse intervalo, t=[1s∼1,2s], observa-
se que a corrente do conversor na fase a passa a ser muito
pequena, enquanto a corrente da rede ig é aproximadamente
igual à corrente de carga na fase a.

Em t=1,2s a potência de geração é aumentada para 16kW
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e referência de tensão. (b) ações de compensação da corrente na fase a. (c)
correntes eficazes na rede, no conversor e em uma fase da carga. (d) potências
ativa e reativa da carga. (e) potência de geração distribuı́da.

e o conversor passa a entregar potência ativa para rede de
distribuição. A tensão eficaz se mantém na faixa permitida e a
potência reativa para a rede é nula. Sobregeração de potência
ativa no total de 24kW é produzido em t=1,4s forçando o
controlador a manter a tensão em 230V, comportando-se como
indutivo para a rede (I∗q =21,6A). Nessa condição, quando
há saı́da de carga em t=1,6s, pode-se observar saturação do
controlador de reativos (I∗q =50A) e, assim, a tensão ultrapassa
a tensão permitida.

A Fig. 5 mostra o comportamento do sistema para conexão
direta de um motor de indução de 3cv, cujos parâmetros estão
descritos na Tabela II. A conexão da máquina ocorre em
t=2,2s, com entrada de torque mecânico de 14N·m/1760RPM
em t=4,4s, totalizando 3,5cv de carga. Observa-se na Fig. 5(b)
as ações de compensação de potência ativa e reativa para
realizar a compensação da tensão mostrada na Fig. 5(a) e
fornecer potência ativa para acionar o motor. Neste ensaio não
há produção de energia local para suporte. As correntes da
rede, conversor e carga e as potências ativa e reativa de carga
são mostradas nas Fig. 5(c) e (d), respectivamente, enquanto
a velocidade rotórica é apresentada na Fig. 5(e).
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Figura 5. Efeito da partida direta de motor de indução na rede 3φ na operação
e regulação da tensão de rede, para uma condição sem geração distribuı́da :
t=2,2s conexão direta de motor de 3cv a vazio; t=4,2s motor atinge regime
permanente de velocidade mecânica; t=4,4s entrada de carga mecânica no
eixo de 14Nm/1760RPM.



IV. CONCLUSÃO

Entende-se que para os próximos anos, o panorama nacional
da energia elétrica tenha uma grande inclusão da geração
distribuı́da, principalmente a energia fotovoltaica. Estes sis-
temas associados às regras do sistema de compensação permi-
tem melhorar a continuidade do fornecimento e a qualidade
da energia disponı́vel através de longas redes monofásicas.
Apesar da baixa qualidade das redes de distribuição rural,
devido ao elevado custo de instalação de redes melhores, é
possı́vel integrar as vantagens da rede monofásica existente
com a geração fotovoltaica, empregando estrutura de con-
versão de rede monofásica para trifásica e de compensação
de reativos para melhorar os nı́veis de tensão considerando
a alta resistência equivalente dessas linhas. Fica evidente a
essencial necessidade de integrar a geração local de potência
ativa com a capacidade de processamento de potência reativa
para realizar uma adequada compensação de tensão em re-
des tipicamente resistivas. Mostra-se que é possı́vel realizar
essa integração e disponibilizar rede trifásica com melhor
qualidade de tensão usando um mesmo conversor trifásico
dois nı́veis, possibilitando a modernização dos processos de
produção agropecuária, os quais demandam melhor qualidade
de energia. A limitação da corrente da rede, bem como a
elaboração de modo de operação ilhada, são questões ainda
não solucionadas, que representariam grande contribuição para
a técnica mostrada.
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