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Com o decorrer dos anos, a quantidade de equipamentos eletrônicos presentes nas 

residências vem aumentando gradualmente. Devido a esse aumento no consumo de energia 

elétrica, são necessários novos métodos de geração, distribuição e controle de energia que supram 

as novas demandas energéticas. A geração de energia a partir de fontes sustentáveis vem sendo 

um grande tópico para a melhoria na qualidade de vida sem desgastar os recursos naturais do 

planeta. Com esse cenário, as microrredes de geração de energia com fontes renováveis vêm se 

tornando cada vez mais populares e rentáveis ao consumidor.  

Como consequência da inserção de microrredes ao sistema elétrico, o controle de todas as 

fontes de geração de energia se torna mais complexo, fazendo com que sejam necessários 

dispositivos que consigam exercer o controle da energia gerada nas microrredes e do sistema 

elétrico. Esses dispositivos são os conversores de interface aplicados entre a rede elétrica e as 

microrredes. O conversor iUPQC, (interline Unified Power Quality Conditioner) além de 

conseguir controlar o fluxo de energia entre a rede e as microrredes, consegue exercer funções 

anciliares à rede, como compensação de distúrbios harmônicos, regulação da tensão eficaz, entre 

outros. 

O conversor iUPQC é formado pela junção de dois filtros ativos de potência, o Filtro 

Ativo Série (FAS) e o Filtro Ativo Paralelo (FAP). Os filtros são responsáveis por processar e 

fazer as compensações necessárias para ajustar as tensões e correntes do sistema. O FAS é 

controlado em corrente e o FAP controlado em tensão. Sendo assim, o FAS é responsável por 

garantir que a corrente que atravessa o circuito seja senoidal e esteja em fase com a corrente da 

rede. Já o FAP é responsável por fornecer uma tensão senoidal, regulada, equilibrada e livre de 

harmônicos para a carga. 

Os dois filtros ativos são conectados entre sim através de um barramento CC, que pode 

ser conectado a um sistema de armazenamento de energia, que pode injetar ou absorver potência 
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do sistema. Esse sistema de armazenamento pode ser controlado de forma a permitir que as 

microrredes operem desconectadas da rede (modo off-grid ou ilhado). Também com o sistema de 

armazenamento é possível que as cargas da microrrede seja alimentada pela energia armazenada 

e não pela rede nos horários de ponta, onde o preço da energia cobrado pelas concessionárias 

costuma ser mais alto, promovendo então um deslocamento da curva de consumo do sistema 

elétrico.  

O conversor em questão está sendo implementado no LAPEI  (Laboratório de Pesquisa 

em Eletrônica Industrial) localizado dentro do nPEE (Núcleo de Processamento de Energia 

Elétrica) seguindo os parâmetros de projeto apresentados a seguir: 

 

O protótipo do conversor sendo desenvolvido em laboratório pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1. Protótipo em desenvolvimento 
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