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RESUMO 
 
 

COSTA, Matheus Soares Torres. Impactos técnicos da integração de microrredes 
nos sistemas de distribuição de energia elétrica. 187 p. Trabalho de Conclusão de 

Curso II (Engenharia Elétrica) - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais. Belo Horizonte / MG; 2014. 

 
 

A geração distribuída vem sendo empregada cada vez mais como solução para o 
suprimento da demanda dos consumidores e tem causado grandes mudanças no 
setor elétrico. A transição da filosofia atual, com geração prioritariamente centralizada, 
para uma nova configuração com unidades de microgeração distribuídas ao longo do 
sistema, visando atender às necessidades dos consumidores localmente é uma 
tendência global, que deverá ser observada num futuro próximo no Brasil. A geração 
distribuída possui um grande potencial benéfico aos consumidores, em especial no 
que tange à melhoria dos índices de confiabilidade e continuidade de serviço. 
Entretanto, à medida que os níveis de penetração aumentam surgem questões 
técnicas como alterações nos perfis de tensão, nas correntes de curto-circuito, nos 
distúrbios associados à qualidade da energia e nas perdas na rede. Neste cenário, as 
microrredes surgem como uma alternativa ao desenvolvimento futuro do sistema 
elétrico, buscando mitigar os impactos negativos da geração distribuída e amplificar 
seus benefícios. Este trabalho consiste no estudo da problemática associada à 
interconexão de microrredes no nível de distribuição.  São discutidos os conceitos de 
geração distribuída, redes elétricas inteligentes e microrredes, com a análise dos 
impactos gerados por suas utilizações. Por fim é realizado um estudo de caso, onde 
diversos cenários de penetração de geração distribuída são avaliados, buscando-se 
determinar os impactos técnicos gerados na rede de distribuição de energia elétrica 
pela inserção de tais recursos energéticos distribuídos.  

 

Palavras-Chave: Geração Distribuída, Redes Elétricas Inteligentes, Microrredes, 

Energias Renováveis, Rede de Distribuição, Impactos Técnicos, OpenDSS. 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 
 

Distributed generation has been increasingly employed as a solution for the consumers 
demand supply, causing major changes in the electrical sector. The transition from the 
current philosophy, based on centralized generation, to a new configuration with 
microgeneration units distributed along the system to meet customers’ needs locally  
is a global trend, that should be observed in the near future in Brazil. Distributed 
generation has a great potential of bringing benefits to consumers, regarding at the 
reliability and service continuity levels. However, as penetration levels increase, 
technical issues arise in voltage profiles, short-circuit currents, power quality 
disturbances and power losses in the network. In this scenario, the microgrid concept 
appears as an alternative to the future development of the power system, aiming in the 
reduction of the negatives impacts of distributed generation and in the increase of their 
benefits. This paper studies the problems associated with the interconnection of 
microgrids in the distribution level. The concepts of distributed generation, smart grids 
and microgrids are discussed, analyzing their impacts over the system. Finally, a case 
study is performed, where several scenarios of penetration of distributed generation 
are evaluated in an attempt to determine the technical impacts caused by the insertion 
of distributed energy resources on the distribution network. 

 

Keywords: Distributed Generation, Smart grids, Microgrids, Renewable Energy, 

Distribution Network, Technical Issues, OpenDSS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 RELEVÂNCIA DO TEMA EM INVESTIGAÇÃO  

 
 O crescente consumo global de energia, impulsionado pelos países 

emergentes, associado à redução dos reservatórios de combustíveis fósseis e o 

consequente aumento no preço dos mesmos torna cada vez mais atrativas as 

tecnologias renováveis, sob o ponto de vista financeiro. Através da ótica ambiental 

estas tecnologias não são uma opção, mas sim uma necessidade, visando a mitigação 

dos impactos causados ao meio ambiente pelo ser humano. 

A filosofia atual adotada globalmente para o planejamento, desenvolvimento e 

operação do sistema elétrico baseia-se em grandes centrais geradoras, usualmente 

instaladas próximas às fontes primárias de energia, que em sua maioria encontram-

se afastadas dos grandes centros de carga. A energia gerada é então transportada 

ao consumidor a partir de extensas malhas de transmissão e distribuição. Esta filosofia 

é baseada no princípio da economia de escala, ou seja, quanto maior for a unidade 

geradora, menor será o custo por kWh para sua instalação e operação. 

Nos últimos anos, este modelo tem sido posto à prova por diversos fatores. 

Com legislações ambientais mais restritivas, a execução de novas centrais geradoras 

de grande porte tem sido dificultada, em virtude dos elevados impactos ambientais 

causados por essas. Além disto, grandes colapsos no suprimento de energia foram 

vivenciados, como aquele ocorrido em 2009, em que a perda de três linhas de 765kV 

em corrente alternada responsáveis pela transmissão de parte da energia gerada pela 

usina de Itaipu provocou um efeito em cascata que culminou no desligamento de todos 

os 20 geradores da usina e a perda de 24436 MW de cargas, valor que corresponde 

a 40% do total de cargas do Sistema Interligado Nacional -  SIN (ANEEL, 2010a). 

Outro exemplo é o apagão ocorrido em 2012 na Índia, quando cerca de 620 milhões 

de pessoas, o equivalente a 9% da população mundial, ficou sem energia elétrica 

(CERC, 2012). 

Tais fatores abriram espaço para a discussão de novos modelos para o 

desenvolvimento do sistema elétrico. Neste contexto, o conceito de microrredes – 

pequenos sistemas de distribuição de energia, dotados de geração própria e que 
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possibilitam a operação tanto em paralelo com o sistema elétrico quanto de forma 

isolada - vem ganhando notoriedade. 

Além de proporcionar maiores índices de confiabilidade, as microrredes são 

capazes de melhorar o fluxo de potência e reduzir as perdas globais do sistema 

elétrico, uma vez que a energia deixa de ser transportada por grandes percursos da 

central geradora até o consumidor final. Esta redução no volume de energia 

transportada também possibilita o adiamento de investimentos para a expansão das 

linhas de transmissão. 

Embora possuam um grande potencial para gerar melhorias no sistema 

elétrico, a criação de microrredes provoca uma série de impactos técnicos, em 

especial no nível de distribuição, que devem ser observados. A presença de geradores 

distribuídos altera o fluxo de potência do sistema, que passa a ser bidirecional. Esta 

mudança provoca alterações nos perfis de tensão, nas correntes de curto-circuito e 

nos índices de qualidade de energia. Tais fatores devem ser levados em conta no 

momento do projeto da microrrede de modo a minimizar seus impactos negativos e 

maximizar suas qualidades. 

 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO  

 
O objetivo central deste estudo consiste numa análise dos impactos técnicos 

causados ao sistema de distribuição de energia elétrica em decorrência da inserção 

de unidades de geração distribuída num ambiente de microrredes. Este objetivo geral 

pode ser seccionado nos seguintes objetivos específicos: 

 Estudo dos conceitos de geração distribuída, redes elétricas inteligentes e 

microrredes; 

 Identificar as vantagens do emprego de geração distribuída num ambiente 

de microrredes; 

 Revisão bibliográfica sobre os impactos técnicos gerados pela integração 

de geração distribuída na rede de distribuição de energia elétrica; 

 Estudo da arquitetura típica de uma microrrede e seus modos de operação; 

 Análise das plataformas de simulação disponíveis no mercado adaptadas à 

simulação de redes de distribuição dotadas de recursos energéticos 

distribuídos; 
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 Simulação de diferentes cenários de penetração de geração distribuída e 

verificação da influência sobre os carregamentos dos transformadores, a 

energia comercializada, as perdas técnicas e os perfis de tensão do sistema 

de distribuição de energia elétrica. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 
Este estudo parte da revisão bibliográfica de temas pertinentes à geração 

distribuída e microrredes, seus conceitos, definições, soluções tecnológicas existentes 

e desafios para a implantação de tais tecnologias. Para uma melhor contextualização 

do problema, a discussão a respeito de microrredes é precedida do debate sobre os 

conceitos de geração distribuída e redes elétricas inteligentes, confrontando 

definições de diversos autores. 

Os principais impactos da conexão de unidades de geração distribuída à rede 

de distribuição são discutidos individualmente, buscando a identificação dos agentes 

causadores e as consequências dos mesmos à operação do sistema elétrico. São 

debatidas as mudanças nos perfis de tensão dos alimentadores, nas correntes de 

curto-circuito, nas perdas, na qualidade de energia e na estabilidade do sistema. 

Também são analisados os requisitos para a coordenação dos sistemas de proteção. 

Na sequência, é realizado um estudo da arquitetura típica de uma microrrede 

e de seus modos de operação. Por fim é realizada uma discussão introdutória a 

respeito das tecnologias de geração e armazenamento de energia adaptadas ao uso 

como microfontes. Tais tecnologias são detalhadas no apêndice A, onde são 

apresentados os princípios básicos de funcionamento e o nível de adequação de uma 

série de recursos energéticos distribuídos às exigências das microrredes. 

Em seguida, é efetuada a análise de ferramentas de simulação existentes no 

mercado que se adequam ao estudo desenvolvido. São listados softwares de projeto 

conceitual de microrredes, bem como ferramentas para a análise de redes de 

distribuição de energia elétrica na presença de geração distribuída. Um programa é 

escolhido dentre os estudados e seus módulos básicos para a modelagem de redes 

são descritos de forma detalhada. Suas funcionalidades são verificadas a partir da 

simulação de um modelo de rede de distribuição de energia elétrica radial recorrente 

na literatura. 
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Por fim, é realizada a simulação de uma rede de teste carregada com 

consumidores residenciais e comerciais, operando sob diversos cenários de 

penetração de recursos energéticos distribuídos. A partir dos resultados do fluxo de 

potência são efetuadas análises gráficas e estatísticas de alguns dos impactos 

provocados pela inserção da geração distribuída. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
O presente trabalho é dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo, no qual 

esta seção se insere, apresenta as questões principais a serem estudadas, 

contextualizando o problema e justificando a escolha do tema. 

O capítulo 2 apresenta um breve histórico da geração distribuída, discutindo 

posteriormente seu conceito. São debatidas as vantagens de seu emprego e as 

questões técnicas associadas à sua utilização em larga escala, conectada às redes 

de distribuição de energia elétrica. 

O capítulo 3 inicia com uma seção introdutória às redes elétricas inteligentes, 

que são um dos pilares das microrredes. Em seguida é debatido o conceito de 

microrredes, bem como sua arquitetura básica e os modos de operação típicos. Na 

sequência são apresentados os modais de geração e armazenamento de energia 

aplicáveis a este tipo de sistema. 

No capítulo 4 é realizada uma análise comparativa de softwares voltados à 

análise de sistemas de distribuição de energia na presença de recursos energéticos 

distribuídos e microrredes utilizados de forma mais recorrente na literatura e nos 

trabalhos acadêmicos estudados durante a revisão bibliográfica. Dentre as opções 

apresentadas, a ferramenta OpenDSS é selecionada e algumas de suas 

funcionalidades são detalhadas. 

No capítulo 5 são realizadas simulações de uma rede de distribuição de teste 

operando sobre diferentes cenários, considerando-se a presença de microrredes e 

recursos energéticos distribuídos. São analisadas as variações nos carregamentos 

dos transformadores, na comercialização de energia, nas perdas técnicas e nos perfis 

de tensão do sistema. 

Por fim, o capítulo 6 é dedicado às considerações finais e as conclusões sobre 

o estudo, bem como as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 
2.1 INTRODUÇÃO 

 
Este capítulo é dedicado à revisão bibliográfica sobre o tema da geração 

distribuída e suas aplicações em redes de distribuição. É apresentado o histórico da 

geração distribuída, seguido da discussão a respeito de seu conceito. Um enfoque 

especial é dado ao estudo dos impactos técnicos no sistema elétrico associados à 

inserção de unidades de geração distribuída. Para tal, as principais perturbações são 

definidas e analisadas individualmente. São apresentadas algumas relações 

matemáticas e valores de referência para a melhor compreensão e avaliação do 

assunto. 

 

2.2 HISTÓRICO DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA  

 
Embora o conceito de geração distribuída (GD) possa parecer recente, sua 

concepção data do início da indústria da energia elétrica, no final do século XIX no 

continente europeu e em princípios do século XX, nos Estados Unidos. Nesta época, 

era comum que os consumidores de médio e grande porte possuíssem suas próprias 

centrais de geração e, em alguns casos, os excedentes de produção de eletricidade 

e vapor eram vendidos aos consumidores vizinhos. O primeiro sistema de geração e 

distribuição de energia existente em Nova Iorque, implantado por Thomas Edison, 

adotava esta topologia. Uma pequena central de geração fornecia eletricidade em 

corrente contínua para lâmpadas incandescentes a 59 clientes, numa área de 

aproximadamente 1km2. 

Os sistemas de GD, em especial aqueles dotados de cogeração se proliferaram 

rapidamente, chegando a corresponder à 50% do total de energia elétrica gerada em 

países como os Estados Unidos e a Alemanha na década de 1940. Porém, com o 

advento dos transformadores de potência, o sistema de corrente alternada promovido 

por Nikola Tesla e George Westinghouse conquistou espaço, possibilitando a 

transmissão de energia elétrica em longas distâncias e viabilizando o desenvolvimento 

de grandes centrais elétricas para atender a crescente demanda (DIAS et. al., 2005; 

LORA; HADDAD, 2006). 
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 Os sistemas de GD perderam espaço rapidamente, ao ponto de representarem 

apenas 10% da geração mundial, em 1980. Entretanto, esta situação começou a 

mudar com as crises petrolíferas, especialmente com aquelas eclodidas em 1973 e 

1978. A constante elevação no preço dos insumos energéticos e a dificuldades de 

suprimento encontradas por diversos países os levaram a criar programas de 

incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias visando a redução do consumo e 

da dependência do petróleo importado (LORA; HADDAD, 2006). 

Dias et. al. (2005) ainda ressalta que além da questão financeira, os impactos 

ambientais associados à implantação de grandes centrais apresentam-se como outro 

grande motivador à procura de novas soluções. Neste contexto, a geração distribuída 

vem ganhando espaço novamente nos últimos anos como forma de integração de 

fontes renováveis e de cogeração. 

 

2.3 CONCEITO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 
O conceito de geração distribuída possui diversas variantes, especialmente no 

que diz respeito aos limites superiores da potência gerada. De acordo com o CIGRÉ, 

como citado por Dias et. al.  (2005), geração distribuída é aquela cujo planejamento e 

o despacho são realizados de forma descentralizada. Segundo o Institute of Electrical 

and Electronics Engineers - IEEE, como citam Lora e Haddad (2006), geração 

descentralizada consiste em uma central de geração que seja pequena o suficiente 

para estar conectada diretamente à rede de distribuição, sem necessidade de uma 

rede de transmissão, sendo assim próxima ao consumidor. Dias et. al. (2005) cita 

ainda o conceito de Turkson e Wohlgemuth (2001), que define geração distribuída 

como o uso integrado ou isolado de recursos modulares de pequeno porte por 

concessionárias, consumidores e terceiros, voltado a aplicações que visem o 

benefício do sistema elétrico e/ou consumidores específicos. 

Chowdhury et. al. (2009) agrega às definições anteriores aspectos 

quantitativos. Ele conceitua GD como unidades geradoras usualmente menores que 

50MW, não planejadas ou despachadas centralmente pela concessionária, 

conectadas à rede de distribuição numa faixa de tensão entre 230/415V e 145kV. 

Face ao grande número de formulações, Ackermann, Andersson e Söder 

(2000) propõem uma definição generalizada, na qual geração distribuída é qualquer 
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tipo de gerador de energia elétrica conectado diretamente à rede de distribuição ou 

do lado do consumidor do medidor de energia. Questões como a área de abrangência, 

a penetração de mercado e a propriedade ficam de fora da definição, uma vez que 

suposições sobre tais fatores limitam o conceito desnecessariamente. São 

introduzidos quatro categorias, baseadas na potência instalada: 

 Micro GD: Sistemas com potência entre 1W e 5kW; 

 Pequena GD: Sistemas com potência entre 5kW e 5MW; 

 Média GD: Sistemas com potência entre 5MW e 50MW; 

 Grande GD: Sistemas com potência entre 50MW e 300MW. 

Ackermann, Andersson e Söder (2000) ainda propõem um novo termo, geração 

distribuída incorporada, ou geração embutida, para tratar de situações onde o sistema 

seja dimensionado para atender apenas às necessidades das cargas locais da 

instalação. São propostas também três classes de GD, de acordo com a tecnologia 

utilizada: renovável, modular e cogeração. 

No Brasil, conforme os Procedimentos de Distribuição (PRODIST) elaborados 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o conceito de GD abrange 

centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, cujas instalações são 

conectadas diretamente ao sistema de distribuição ou através de instalações de 

consumidores, sendo possível a operação em paralelo ou isoladas. A potência gerada 

pode ou não ser despachada pelo Operador Nacional do Sistema, ONS. É dado ao 

termo geração embutida o mesmo significado do termo geração distribuída, conforme 

descrito. 

O PRODIST cunha ainda os termos microgeração distribuída e minigeração 

distribuída, referindo-se a centrais geradoras de energia elétrica que utilizem fontes 

com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, 

com potência abaixo de 100kW para microgeração e entre 100kW e 1MW para 

minigeração, conectadas à rede distribuição por meio de unidades consumidoras 

(ANEEL, 2012). 

Outro modal de GD regulamentado pela ANEEL (2003) é o de Pequena Central 

Hidrelétrica - PCH. Considera-se PCH o aproveitamento de potencial hidráulico de 

potência superior a 1MW e igual ou inferior a 30MW, em regime de produção 

independente ou autoprodução, com área de reservatório inferior a 3,0km2. 
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Aproveitamentos hídricos de potencial inferior à 1000kW são denominados de Central 

Geradora Hidrelétrica (CGH). 

Lora e Haddad (2006) questionam a eficácia da divisão proposta por 

Ackermann, Andersson e Söder (2000) no panorama nacional, uma vez que esta 

utiliza faixas de potência que consideram a realidade americana, propondo uma 

revisão dos valores. No Brasil, o limite superior da potência instalada de uma unidade 

de GD é geralmente considerado entre 30MW ou 50MW. Há ainda situações em que 

mesmo sistemas maiores podem ser considerados como geração distribuída. Assim 

sendo, os novos valores de potência instalada para as quatro faixas são: 

 Micro GD: Sistemas com potência abaixo de 1MW; 

 Pequena GD: Sistemas com potência entre 1MW e 30MW; 

 Média GD: Sistemas com potência entre 30MW e 50MW; 

 Grande GD: Sistemas com potência entre 50MW e 100MW. 

Um conceito mais generalizado é o de recursos energéticos distribuídos -RED. 

Ruester et. al. (2013) denomina por RED o conjunto formado pelas tecnologias de 

geração distribuída e armazenamento distribuído, aliados a um sistema de resposta 

ativa à demanda – RAD. A RAD é composta de sistemas de medição inteligentes e 

controle de cargas, permitindo ao usuário alterar sua condição de consumidor para 

gerador em resposta a um sinal de comando, que pode ser baseado em critérios de 

preço ou volume de energia transacionado. 

Esta arquitetura permite, portanto, uma operação flexível, dispondo de 

unidades de armazenamento próprias que podem operar como suprimento 

emergencial em caso de falhas, ou como reservas para o atendimento a picos de 

consumo, ou até mesmo para a venda de energia em momentos favoráveis. 

 

2.4 VANTAGENS DO EMPREGO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 
A integração de centrais de geração distribuída no sistema elétrico gera uma 

série de vantagens técnicas, econômicas e ambientais, como listam Chowdhury et. al. 

(2009) e o Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE, 2001): 

 Tempo de implantação inferior ao do acréscimo equivalente e reforços das 

respectivas linhas de transmissão e distribuição, o que permite um 

atendimento mais rápido ao crescimento da demanda; 
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 Aumento das reservas da capacidade de geração do sistema; 

 Aumento na confiabilidade do suprimento de energia elétrica aos 

consumidores conectados próximos ao ponto de injeção da GD, uma vez 

que estes deixam de estar sujeitos às falhas nas redes de transporte e 

distribuição; 

 Redução das perdas nas linhas de transmissão e distribuição; 

 Redução da capacidade de transmissão utilizada, possibilitando o 

adiamento de investimentos para o reforço do sistema de transmissão; 

 Aumento da eficiência energética do processo de conversão de energia, 

com a possível utilização do calor residual com tecnologias de cogeração 

e trigeração, possibilitando a redução do custo das energias térmica e 

elétrica; 

 Possibilidade de venda do excedente de produção de energia; 

 Minimização dos impactos ambientais ocasionados pela geração, a partir 

do uso de fontes renováveis e combustíveis fósseis com menores índices 

de poluentes, como é o caso do gás natural; 

 

2.5 IMPACTOS DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

 
Embora a inserção de unidades de geração distribuída no sistema elétrico 

apresente inúmeros benefícios econômicos e ambientais, existem questões técnicas 

que devem ser observadas. As redes de distribuição clássicas adotam uma estrutura 

radial, projetadas para transportar um fluxo unidirecional de energia, proveniente do 

sistema de transmissão, até as cargas. A injeção de potência neste cenário pode 

influenciar positiva ou negativamente a operação do sistema de distribuição, devendo 

ser estudada cuidadosamente. A seguir são discutidas as questões técnicas mais 

relevantes para a análise da viabilidade da integração de unidades de geração 

distribuída nas redes de distribuição (SARABIA, 2011; GIL, 2009). 

 

2.5.1 Perfil de Tensão 

Sistemas de distribuição radiais usualmente utilizam transformadores com 

ajuste automático de tap, também chamados de On-Line Load Tap Changer (OLTC) 
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para realizar o ajuste do nível de tensão na saída das subestações. Em adição, bancos 

de capacitores podem ser inseridos em certos alimentadores ao longo da linha, de 

modo a manter o valor do módulo da tensão dentro da faixa permitida pela legislação. 

Sarabia (2011) ressalta que a conexão de unidades de geração distribuída 

pode acarretar em modificações no perfil de tensão ao longo de um alimentador, em 

função da alteração da direção e da magnitude dos fluxos de potência ativa e reativa. 

Este impacto pode ser positivo ou negativo, dependendo das características da rede, 

do gerador inserido e de sua localização no sistema. 

 

Figura 2.1 – Influência da geração distribuída no perfil de tensão  

FONTE: Adaptado de JENKINS et. al., 2000, apud GIL, 2009. 

A Figura 2.1 apresenta de maneira simplificada a influência da inserção de uma 

unidade de geração distribuída no perfil de tensão de um alimentador da rede de 

distribuição. O ponto A simboliza a saída de uma subestação AT-MT, com 

transformador com regulação automática em carga. A tensão em A é mantida 

constante. Na rede de média tensão, entre os pontos A e B, ocorre uma queda de 

tensão proporcional ao valor das cargas ligadas à rede. O transformador MT-BT 

rebaixa a tensão à uma relação fixa, em p.u, já que não dispõe de regulação em carga. 

No alimentador em baixa tensão, entre os pontos D e E, ocorre uma queda de tensão 

proporcional à carga. A inserção de uma unidade de GD no extremo da linha provoca 

uma elevação de tensão, ΔV.  

O ajuste dos taps do transformador de distribuição (MT-BT), que não dispõe de 

regulação automática, é feita de modo a assegurar a tensão mínima permitida aos 

consumidores mais distantes, em situação de carga máxima. Nesse caso, a inserção 
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de uma unidade geradora no extremo do alimentador pode acarretar numa elevação 

do perfil de tensão acima dos valores máximos admissíveis (GIL, 2009). 

A situação mais crítica ocorre quando a rede opera em baixo nível de 

carregamento e as unidades de GD operam próximo à sua capacidade nominal. Neste 

cenário, os limites de injeção de potência são muito restritos e caso não sejam 

respeitados, ocorre uma elevação das tensões na rede.  

Como citado por Gil (2009) e Rese (2011), a principal causa da elevação de 

tensão em decorrência da injeção de potência pelas unidades de GD é a baixa relação 

X/R, ou seja, entre a reatância e a resistência de redes de distribuição. A Figura 2.2 

ilustra este efeito. Nela, os barramentos k e m encontram-se conectados por meio de 

uma linha de impedância Z. A tensão no barramento k é suposta como constante, 

regulada por meio de um OLTC. No barramento m estão conectadas uma unidade de 

GD e uma carga. 

 

Figura 2.2 – Esquema para ilustração do efeito de elevação do perfil de tensão em 

função da inserção de unidades de GD na rede de distribuição  

FONTE: LIEW e STRBAC, 2002, apud RESE, 2012. 

Segundo Rese (2011), a tensão no barramento m pode ser calculada de modo 

aproximado por: 

𝑉𝑚 ≈ 𝑉𝑘 + 𝑅(𝑃𝐺 − 𝑃𝐿) + 𝑋(±𝑄𝐺 − 𝑄𝐿) (1) 

Quando o valor de R torna-se significativo em relação a X, como é o caso das 

redes de distribuição, o módulo da tensão na barra m torna-se altamente dependente 

da injeção de potência ativa na rede. Dessa forma, a elevação do perfil de tensão em 

decorrência da injeção de potência ativa pelas unidades de GD é um dos principais 

fatores técnicos que pode limitar o número e a potência das unidades conectadas à 

rede (MARQUES et. al., 2004). 

Outro problema que deve ser observado é a operação incorreta de 

transformadores com OLTC quando uma unidade de geração distribuída é instalada 

em um ponto próximo. Nesta situação, a GD reduziria a carga vista pelos terminais do 
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compensador de perdas na linha, confundindo o controlador do regulador de tensão, 

que rebaixa a tensão de saída do transformador. Esta ação gera como consequência 

uma redução do perfil de tensão em toda a linha, podendo levar a tensão dos 

consumidores localizados no fim da linha a valores abaixo dos níveis permissíveis 

(BARKER; MELLO, 2000). 

Ribeiro, Ferreira e Medeiros (2005) citam ainda outro problema originado da 

interação da GD com os equipamentos de regulação de tensão. Em fontes não 

despacháveis, a potência injetada na rede varia de acordo com a disponibilidade da 

fonte primária de energia. Estas variações contínuas acarretam em variações da 

tensão no ponto de conexão, que podem causar a operação constante de reguladores 

de tensão de transformadores ou de bancos de capacitores, reduzindo a vida útil de 

tais equipamentos, além de degradar os índices de qualidade de energia, devido às 

operações de chaveamento. 

No geral, o impacto de microfontes de até 10kW sobre o perfil de tensão é 

desprezível. Porém, se a capacidade agregada de várias fontes ou a potência de uma 

única fonte ultrapassa certo limite, estudos de regulação de tensão mais aprofundados 

tornam-se necessários para garantir que a tensão estará dentro dos limites 

apropriados ao longo de toda a rede. Embora este limiar da capacidade instalada seja 

dependente de diversos fatores, Barker e Mello (2000) propõem uma regra empírica 

para a verificação da viabilidade da inserção de GD em determinado ponto, levando-

se em conta as variações no perfil de tensão. Se o valor da corrente injetada pela 

fonte for de até 5% do valor da corrente total na rede no ponto de interconexão e todos 

os consumidores possuam níveis de tensão satisfatórios antes da inserção da GD, 

então os impactos são desprezíveis. Jenkins et. al. (2000) refere-se a outra solução, 

que consiste numa análise com base na potência de curto-circuito trifásico no ponto 

de interconexão, que deve ter valor mínimo de um múltiplo estipulado da potência 

nominal do gerador. Porém, este cálculo pode ser muito restritivo se a constante de 

multiplicação tiver valores elevados, como é o caso em alguns países, que exigem 

valores de potência de curto de 20 a 25 vezes maiores que a potência de parques 

eólicos. 
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2.5.2 Correntes de Curto-Circuito 

 
Outro parâmetro que sofre grande influência do uso de GD são as correntes de 

curto-circuito, em caso de ocorrência de faltas na rede. Portanto, este é um fator que 

deve ser levado em conta no momento da definição do ponto de conexão e da 

potência máxima das unidades de GD, de modo que a corrente de curto-circuito 

máxima não exceda o valor de projeto do sistema. 

Em redes de distribuição radiais de média e baixa tensão, as correntes de curto-

circuito da rede à montante são determinadas de modo prático pela impedância de 

curto-circuito dos transformadores AT/MT ou MT/BT que alimentam o sistema. Busca-

se minimizar este valor à medida do possível para proporcionar uma melhor regulação 

de tensão e o desempenho da rede. Isto leva à situação em que a capacidade de 

curto-circuito dos sistemas de distribuição existentes, em especial aqueles em MT, é 

próxima ao valor de projeto, restando, portanto, uma pequena disponibilidade para a 

conexão de unidades de GD. Assim, uma pequena contribuição para a corrente de 

curto-circuito por parte da GD pode vir a ser suficiente para que os limites de projeto 

da rede sejam ultrapassados (BOUTSIKA; PAPATHANASSIOU, 2008). 

Sarabia (2011) ressalta que a contribuição para a corrente de curto de uma 

única unidade de GD de pequeno porte muitas vezes não é significativa. Entretanto, 

num sistema com múltiplas microfontes, ou algumas unidades de maior porte, os 

níveis de curto-circuito podem ser alterados suficientemente para causar falhas na 

coordenação das proteções, causando atuações indevidas de fusíveis ou relés, por 

exemplo. 

Para o cálculo da corrente de curto-circuito em sistemas de geração distribuída 

baseados em geradores síncronos ou assíncronos conectados diretamente à rede, as 

normas utilizadas para redes convencionais são aplicáveis. A norma internacional 

mais aceita para este cálculo é a IEC 60909, que trata do cálculo de correntes de 

curto-circuito em sistemas trifásicos alternados.  

No caso do gerador possuir uma interface com a rede baseada em eletrônica 

de potência a análise da corrente de curto-circuito torna-se mais complexa. Estes 

casos podem sem tratados a partir da IEC 60909 pela representação destas fontes 

como máquinas assíncronas, assumindo uma corrente inicial de curto-circuito de 

3p.u., que em sequência decai a zero. Entretanto, Boutsika e Papathanassiou (2008) 
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ressaltam em seu estudo que esta aproximação pode fornecer um resultado errôneo. 

As características dos conversores utilizados, em especial a capacidade de 

sobrecorrente limitada, resultam em correntes de curto-circuito máximas que, no geral, 

não excedem 200% da corrente nominal do inversor. Desta maneira, Boutsika e 

Papathanassiou (2008) sugerem outra abordagem, baseada em dados experimentais 

e nas informações disponibilizadas pelos fabricantes, aplicando a equação (2) para a 

determinação da corrente de curto-circuito (Ik) injetada pelos inversores. 

  𝐼𝑘 = 𝑘 × 𝐼𝑁𝑂𝑀    𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝛥𝑡 (2) 

Onde INOM é a corrente nominal do inversor e k é um fator de multiplicação, que 

deve ser definido de acordo com as características informadas pelo fabricante. 

Boutsika e Papathanassiou (2008) fazem referências a valores de k entre 1.5 e 2 e de 

100ms para o intervalo de contribuição, Δt. Já Barker e Mello (2000) utilizam um 

intervalo maior, admitindo valores de k entre 1 e 4, durante um intervalo de tempo 

dependente das configurações do inversor, que pode ser de menos de um ciclo até 

alguns ciclos. Tendo em vista a divergência entre as faixas de valores, ressalta-se a 

importância da consulta das especificações técnicas do inversor para a correta 

escolha dos parâmetros. 

Sarabia (2011) ressalta ainda a influência da tecnologia de GD utilizada nos 

níveis de curto-circuito. As fontes com interface com a rede via eletrônica de potência, 

discutidas anteriormente, são as que apresentam o menor impacto à rede. A maior 

contribuição é dada pelos geradores síncronos conectados diretamente à rede, 

encontrados principalmente em PCHs e em plantas de cogeração. A corrente de curto-

circuito dessas fontes é dada em função da tensão no instante em que ocorre a falta, 

das reatâncias transitória e subtransitória da máquina e das características da 

excitatriz. A corrente de curto-circuito nos primeiros ciclos atinge valores de 5 a 10 

vezes a corrente nominal, decaindo para 2 a 4 vezes o valor de IN para o período 

subsequente, até que ocorra a atuação dos sistemas de proteção, removendo o 

gerador (BARKER; MELLO, 2000). 

Relativamente aos geradores de indução, empregados em pequenas PCHs e 

aerogeradores de velocidade constante, a contribuição é significante apenas nos 

primeiros ciclos, sendo obtida pela divisão da tensão de operação no momento em 

que ocorre a falta pela reatância transitória da máquina. Este período é dado pelo 

tempo em que ainda existe uma tensão residual no alimentador para excitar o gerador, 
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e tem duração típica de 10 ciclos. Portanto, a contribuição de geradores assíncronos 

é de 5 a 10 vezes a corrente nominal, nos primeiros ciclos, sendo insignificante após 

10 ciclos (BARKER; MELLO, 2000). 

Outra tecnologia de interesse são os geradores de indução duplamente 

alimentados, ou Doubly-Fed Induction Generator (DFIG). Este tipo de máquina é 

utilizado extensamente nos aerogeradores de velocidade variável. Sua descrição 

detalhada é discutida no Apêndice A, seção A.2.3. Dada a baixa potência nominal do 

inversor ligado ao rotor - cerca de 30% do valor nominal - e a baixa capacidade de 

sobrecorrente, a contribuição de um DFIG para a corrente de curto-circuito é 

aproximada apenas pela corrente estatórica. Dessa forma, seu comportamento em 

caso de falta é aproximado como aquele apresentado por gerador assíncrono comum. 

Boutsika e Papathanassiou (2008) sugerem algumas possíveis soluções para 

o gerenciamento e a redução dos níveis de falta: 

 Acréscimo no nível máximo de curto-circuito de projeto: esta é uma opção 

inviável no nível de distribuição, uma vez que os equipamentos e layouts 

utilizados são padronizados pelas concessionárias e seria necessária a 

troca dos disjuntores e equipamentos de seccionamento, tanto na rede 

quanto nas instalações dos consumidores; 

 Redução da corrente de curto-circuito atual da rede: a maior contribuição 

para as correntes de curto são àquelas à montante da rede, através dos 

transformadores rebaixadores. A redução dessa contribuição pode ser 

obtida a partir de diversas medidas, como a reconfiguração da rede e o 

aumento da impedância de curto-circuito dos transformadores; 

 Redução da corrente de curto-circuito da GD: pode ser obtida a partir da 

seleção de equipamentos com baixas correntes de curto-circuito; instalação 

de reatores em série com a unidade de GD para limitar sua corrente; ou a 

conexão dos geradores à rede por meio de conversores eletrônicos que, 

como discutido anteriormente, possuem uma menor contribuição para a 

corrente de curto-circuito; 

 Limitação ativa da corrente de curto-circuito: a limitação ativa é obtida 

através de dispositivos como limitadores de corrente (Is-Limiter), 

supercondutores e limitadores de estado sólido, conectados em série com 

a GD. Durante a operação normal, estes equipamentos apresentam uma 
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impedância desprezível, não afetando o funcionamento do sistema. 

Quando um pico de corrente é detectado, eles elevam sua impedância 

aparente ou abrem o circuito, antes mesmo do pico do primeiro ciclo. 

 

2.5.3 Coordenação dos Sistemas de Proteção 

 
A conexão da GD exige certos cuidados a fim de evitar danos à rede elétrica e, 

simultaneamente não comprometer a segurança do consumidor e dos técnicos das 

empresas de eletricidade envolvidos em tarefas de manutenção e reparação. Para 

evitar impactos negativos no sistema, o sistema de proteção da geração distribuída 

deve ter sua coordenação adaptada à filosofia de operação e ao projeto da rede.  O 

ponto de interconexão, também chamado de Ponto de Acoplamento Comum (ou 

ainda, pela nomenclatura inglesa, de Point of Common Coupling, PCC) deve ter 

sistemas de proteção adequados de modo a evitar danos em ambos os lados, tanto à 

unidade geradora quanto à rede da concessionária, durante faltas. (RIBEIRO; 

FERREIRA; MEDEIROS, 2005 ; SARABIA, 2011).  

Jenkins et. al. (2000) lista uma série de aspectos relativos à proteção que 

devem ser levados em conta: 

 Impacto da geração distribuída no sistema de proteção existente na rede 

de distribuição; 

 Proteção do gerador a faltas internas e faltas na rede; 

 Em caso de falta na rede de distribuição, esta deve possuir proteções 

relativas à contribuição da corrente de curto-circuito da unidade de GD; 

 Proteção anti-ilhamento. 

Como já discutido anteriormente, o fluxo de potência nas redes de distribuição 

é predominantemente unidirecional, da subestação para as cargas.  A inserção de 

unidades de GD neste sistema implica na possibilidade de inversão do sentido dos 

fluxos de potência na rede. Assim sendo, o sistema de proteção deve garantir sua 

efetividade mesmo em condições de inversão dos fluxos de potência (RESE, 2012). 

Os dispositivos de proteção dos geradores são conectados usualmente em 

seus terminais para a detecção de curto-circuitos internos e condições anormais de 

operação, tais como perda de campo, inversão dos fluxos de potência, sobreexcitação 

e desbalanceamento de correntes. Para pequenas unidades, as concessionárias 
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podem deixar os requisitos de proteção dos geradores sob a responsabilidade de seus 

proprietários.  

Entretanto, o maior desafio associado à proteção da GD não está relacionado 

à proteção do gerador, mas sim da interligação do gerador com a rede da 

concessionária, no PCC. A especificação das proteções de interconexão deve ser 

realizada de acordo com as exigências da concessionária, como o tipo de ligação dos 

enrolamentos do transformador de interconexão, relés empregados e velocidade de 

atuação. O esquema adotado deve operar de maneira coordenada com a proteção da 

rede em todas as condições de operação possíveis. Portanto, o projeto de inserção 

de GD requer o conhecimento pleno da topologia da rede da concessionária, bem 

como dos cenários de operação aos quais a unidade pode ser submetida e das 

possíveis mudanças de configuração que possam ser aplicadas à rede durante seu 

funcionamento (JENKINS et. al., 2000; MARTINEZ; MARTIN-ARNEDO, 2009). 

A seleção das funções de proteção de interconexão deve levar em conta fatores 

como o tipo e a potência do gerador, a localização do ponto de interconexão e o tipo 

de transformador utilizado. Algumas dessas funções são indispensáveis e são 

requeridas na maior parte dos sistemas de GD. Elas podem ser agrupadas de modo 

a constituir um sistema de proteção de interconexão genérico, a partir do qual podem 

ser trabalhadas as especificidades de cada sistema. A Tabela 2.1 apresenta a lista 

dos relés necessários para o cumprimento dos requerimentos mínimos do sistema de 

proteção de interconexão, de acordo com a nomenclatura definida pelo Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) no documento de padronização C37.2-

2008. 

A coordenação de dispositivos baseados em relés de sobrecorrente existentes 

na rede pode ser afetada pela inserção de GD, levando a interrupções indevidas no 

fornecimento. Gil (2009) propõe como solução inicial a instalação de proteções 

individuais em cada unidade de geração distribuída, com tempo de atuação inferior ao 

das proteções da rede de distribuição. Neste cenário, a ocorrência de um defeito 

acarretaria na retirada de serviço das unidades de GD. Entretanto, a viabilidade desta 

solução torna-se questionável na medida em que se aumenta o nível de penetração 

da GD. A perda súbita de um grande número de geradores cria um déficit de potência 

no sistema, que pode ser prejudicial para sua operação. Uma solução é a utilização 

de sistemas de controle e monitoramento contínuos, conhecidos como Supervisory 
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Control and Data Acquisition (SCADA), de modo a permitir a coordenação dinâmica 

dos dispositivos de proteção, reduzindo o número de unidades retiradas de operação 

e, portanto, minimizando os efeitos causados pela falta (GIL, 2009; RESE, 2012). 

Tabela 2.1 – Relés necessários para o cumprimento dos principais objetivos do 

sistema de proteção de interconexão 

Objetivo Primário 
Nomeclatura 

ANSI 
Função de Proteção 

Detecção da perda do paralelismo 
de operação com o sistema da 
concessionária  

81U Subfrequência 

81O Sobrefrequência 

27 Subtensão 

59 Sobretensão 

Falta de fase 
51V 

Sobrecorrente com restrição de 
tensão 

67 Sobrecorrente direcional 

Falta à terra 

51N 
Sobrecorrente temporizado de 
neutro 

59N 
Sobretensão residual ou de 
neutro 

27N 
Sobretensão para detecção de 
energização inadvertida 

Fluxos de potência anormais 

32P Fluxo anormal de potência ativa 

32Q 
Fluxo anormal de potência 
reativa 

 FONTE: Adaptado de MARTINEZ e MARTIN-ARNEDO, 2009. 

 

2.5.4 Qualidade de Energia 

 
Ao longo dos últimos anos tem sido crescente o interesse sobre a qualidade de 

energia, tanto por parte dos operadores do sistema quando pelos consumidores, 

estimulado por uma série de fatores, como (JENKINS et. al., 2000): 

 Aumento da sensibilidade das cargas alimentadas, que usualmente 

englobam controladores digitais e conversores dotados de eletrônica de 

potência, cuja dinâmica de resposta pode ser afetada pelas variações na 

magnitude, fase ou frequência da tensão; 

 Crescente número de fontes chaveadas eletronicamente conectadas à 

rede, incluindo aquelas presentes em pequenos equipamentos domésticos 

e computadores, responsáveis pela introdução de harmônicos na rede; 



37 
Capítulo 2 – Geração Distribuída 

 Nível de sofisticação elevado dos equipamentos e das redes particulares 

de consumidores comerciais e industriais, com crescente preocupação 

sobre os efeitos da baixa qualidade de energia – especialmente os efeitos 

de afundamentos de tensão em processos de produção contínuos - e as 

consequências financeiras dos mesmos. 

Embora os principais problemas relacionados à qualidade de energia estejam 

presentes em todos sistemas de distribuição, sejam estes passivos ou ativos, a 

inserção de GD pode ter um impacto significante. Por exemplo, alguns tipos de 

geradores podem introduzir correntes não-senoidais à rede, acarretando em distorção 

harmônica na tensão, enquanto outras tecnologias podem gerar variações na 

magnitude da tensão acima do aceitável (JENKINS et. al., 2000). 

Entretanto, a GD pode contribuir para melhorar a qualidade de energia da rede. 

A qualidade de energia pode ser deteriorada por falhas, transitórios, operações de 

chaveamento e a operação de cargas poluidoras. A natureza desses distúrbios está 

relacionada à capacidade de curto-circuito, que corresponde a uma medida da 

impedância interna, dependente da configuração da rede, das impedâncias de seus 

componentes, das potências injetadas, etc. Dessa forma, se a GD proporcionar um 

aumento efetivo da capacidade de curto-circuito de determinada parte do sistema de 

distribuição, é possível melhorar os índices de qualidade de energia daquela região 

(JENKINS et. al., 2000; RIBEIRO; FERREIRA; MEDEIROS, 2005). 

 
a) 

 
b) 

Figura 2.3 – Origem dos problemas relacionados à qualidade de energia 

FONTE: Adaptado de JENKINS, 2000. 
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A Figura 2.3 apresenta de modo simplificado a origem dos problemas 

relacionados à qualidade de energia. A Figura 2.3a apresenta os diversos efeitos 

originados nas redes de transmissão e distribuição que podem afetar a tensão na qual 

cargas e geradores estão conectados. Já a Figura 2.3b lista os distúrbios introduzidos 

na rede de distribuição por cargas e geradores, reduzindo a qualidade de energia. 

Na sequência, os principais distúrbios associados à qualidade de energia serão 

estudados individualmente, com base nas definições do PRODIST (ANEEL, 2010b). 

 

2.5.4.1 Variação de Tensão de Curta Duração (VTCD) 

 

As variações de tensão de curta duração são desvios significativos no valor 

eficaz da tensão em curtos intervalos de tempo. Estas dividem-se basicamente em 

dois tipos: afundamentos de tensão e elevações de tensão. 

Os afundamentos de tensão (Sags) são distúrbios caracterizados por uma 

redução da amplitude do valor eficaz da tensão de 10% a 90% em relação à tensão 

de referência, por um período superior ou igual a um ciclo e inferior a três segundos 

(afundamento momentâneo de tensão) ou superior a três segundos e inferior a três 

minutos (afundamento temporário de tensão). Tal perturbação pode ocorrer na 

decorrência de faltas nas redes de transmissão e distribuição, energização de grandes 

cargas, partidas de grandes motores ou em caso de perda de várias unidades de GD. 

Durante afundamentos de tensão severos, motores tendem a reduzir sua rotação e 

parar, enquanto geradores síncronos e assíncronos tendem a acelerar, podendo criar 

uma situação de instabilidade. Em ambos casos, a queda de tensão pode causar a 

abertura de disjuntores e o mal funcionamento de circuitos de controle (JENKINS et. 

al., 2000; RIBEIRO; FERREIRA; MEDEIROS, 2005). 

De modo análogo, as elevações de tensão (Swells) são caracterizadas por um 

aumento da amplitude do valor eficaz da tensão de 10% em relação à tensão de 

referência, por um período superior ou igual a um ciclo e inferior a três segundos 

(elevação momentânea de tensão) ou superior a três segundos e inferior a três 

minutos (elevação temporária de tensão). Embora o PRODIST não faça referência à 

valores máximos de amplitude, a maioria dos autores segue as práticas 

recomendadas pelo IEEE, que caracteriza os swells como uma elevação de 10% a 

80% do valor eficaz da tensão em relação ao valor de referência. As elevações de 
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tensão tem como origens possíveis faltas na rede, a saída de grandes blocos de carga 

ou a energização de grandes bancos de capacitores. 

 

2.5.4.2 Variação de Tensão de Longa Duração (VTLD) 

 
Quando a duração das variações de tensão excedem os valores discutidos na 

seção anterior, os distúrbios passam a serem denominados variações de tensão de 

longa duração. Estas podem ocorrer pela retirada ou inserção de grandes blocos de 

carga, sem que haja uma atitude de compensação por parte do operador da rede ou 

por conexões incorretas de taps de transformadores (FERREIRA, 2009).  

Conforme discutido na seção 2.5.1, a inserção de geração distribuída gera 

impactos diretos no perfil de tensão do sistema, possuindo um elevado potencial de 

regulação da tensão, desde que os operadores da rede e das unidades geradoras 

atuem de forma conjunta, garantindo que os níveis de tensão encontrem-se dentro 

dos limites aceitáveis.  

 

2.5.4.3 Distorções Harmônicas 

 
Os harmônicos correspondem às componentes de frequências múltiplas 

inteiras da frequência fundamental considerada. Sua presença acarreta em 

fenômenos associados a deformações nas formas de onda das tensões e correntes 

em relação à onda senoidal da frequência fundamental (FERREIRA, 2009). 

Outras definições de interesse são as de inter-harmônico e sub-harmônico. 

Inter-Harmônicos são componentes presentes entre duas ordens harmônicas 

consecutivas, apresentando, portanto, frequências não múltiplas da fundamental. Já 

o termo sub-harmônico refere-se à componentes cujas frequências possuem valores 

abaixo da frequência fundamental (FERREIRA, 2009).  

A Figura 2.4 exibe a forma de onda de um sinal de tensão com distorção 

harmônica. O sinal resultante é dado pela soma da componente fundamental com seu 

quinto harmônico. 
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Figura 2.4 – Composição de um sinal de corrente (T) com distorção harmônica, dado 

pela soma da frequência fundamental (1) e a componente harmônica de 5ª ordem (5). 

FONTE: PROCOBRE, 2001. 

As fontes de harmônicos no sistema elétrico são das mais diversas: máquinas 

elétricas operando na região de saturação magnética, fornos elétricos a arco voltaico, 

retificadores e motores com comutador, aparelhos eletrônicos, fontes chaveadas, 

inversores de frequência, dentre outras (TREVISAN, 2011). 

A geração distribuída pode influenciar de diversas maneiras os parâmetros de 

análise dos harmônicos na rede de distribuição. Neste caso, as fontes de harmônicos 

podem ser tanto os próprios geradores, no caso de máquinas síncronas, como a 

interface de eletrônica de potência que conecta outros tipos de fontes à rede 

(SARABIA, 2011). 

Tratando-se do tema qualidade de energia, há sempre uma preocupação 

especial sobre a possível contribuição de correntes harmônicas injetadas por 

inversores na rede. Conversores antigos, baseados na tecnologia SCR (Silicon 

Controlled Rectifier), produziam elevados valores de componentes harmônicas, além 

de possuírem baixo fator de potência. Estes dispositivos, baseados em pontes 

tiristorizadas, usualmente de seis ou doze pulsos, foram utilizados em algumas 

plantas de GD, especialmente nas primeiras usinas fotovoltaicas e aerogeradores 

(JENKINS et. al., 2000). 

Atualmente, os inversores de potência que realizam a interface de unidades de 

GD são fabricados a partir da tecnologia IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). 
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Estes componentes utilizam modulação por largura de pulso (PWM, do inglês Pulse 

Width Modulation) em altas frequências para construir a forma de onda senoidal de 

alta fidelidade, eliminando assim harmônicos de ordem inferior (BARKER; MELLO, 

2000). 

A Tabela 2.2 apresenta um comparativo entre valores típicos de componentes 

harmônicos na corrente de dispositivos com tecnologias IGBT e SCR. A redução dos 

componentes de ordens inferiores na tecnologia IGBT, se comparada à SCR, é 

significativa.  

Em contrapartida, a corrente de dispositivos dotados de IGBT terá 

componentes significativos na faixa de frequência utilizada na modulação (tipicamente 

entre 2kHz e 6kHz). Estas devem ser levadas em conta e um filtro pode ser utilizado 

para removê-las com certa facilidade (JENKINS et. al., 2000). 

Tabela 2.2 – Comparativo entre valores típicos de componentes harmônicos da 

corrente fornecida por dispositivos com tecnologia IGBT e SCR  

Ordem 

 Harmônicos de corrente (%) 

Retificador Senoidal 
(IGBT) 

Drive Industrial SCR 
(6 pulsos) 

Drive Industrial SCR 
(12 pulsos) 

 1  100  100  100 

 3  1.9  0  0 

 5  2.8  21 - 26  2 - 4 

 7  0.5  7 - 11  1 

 11  0.16  8 - 9  8 - 9 

 13  0.3  5 - 7  5 - 7 

 17  0  4 - 5  0 -1 

 19  0.125  3 - 5  0 -1 

FONTE: Adaptado de JENKINS et. al., 2000. 

Como citado anteriormente, máquinas rotativas, como geradores síncronos, 

são outra fonte de harmônicos. Estes podem atingir valores significantes e dependem 

da configuração dos enrolamentos do gerador, no que diz respeito ao passo polar das 

bobinas (distância, em graus elétricos, entre os polos norte e sul adjacentes do motor), 

não-linearidades dos materiais ferromagnéticos e da filosofia de aterramento 

empregada. Harmônicos triplos são aditivos no neutro e, no geral, a componente de 

maior influência é a de terceira ordem (BARKER; MELLO, 2000). 

Geradores síncronos são especificados em muitos casos com um passo polar 

das bobinas de 2/3, pois esta configuração produz uma menor quantidade de 
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harmônicos de terceira ordem que as demais. Entretanto, máquinas com passo polar 

de 2/3 possuem uma baixa impedância para a frequência do terceiro harmônico, o que 

pode causar uma maior circulação de correntes harmônicas na máquina, originadas 

de outras fontes conectadas em paralelo à ela, podendo prejudicar seu funcionamento 

(BARKER; MELLO, 2000). 

O esquema de aterramento do gerador e do transformador elevador que o 

conecta à rede de distribuição desempenham um papel fundamental na limitação da 

penetração de harmônicos na rede. O arranjo deve ser selecionado de modo a 

bloquear ou minimizar a injeção de correntes harmônicas no sistema da 

concessionária, confinando a circulação de tais correntes apenas no interior da planta 

de geração, evitando assim penalizações (SARABIA, 2011).  

De maneira generalizada, pode-se dizer que as contribuições harmônicas de 

unidades de GD apresentam um impacto negativo de pouca significância à rede de 

distribuição, em face de outras questões já identificadas e discutidas. Entretanto, 

durante instantes específicos ou em condições de operação adversas, os níveis de 

harmônicos podem exceder os valores máximos permissíveis. Tais problemas podem 

ser causados pela ressonância dos geradores e do transformador com um banco de 

capacitores. 

No Brasil, os níveis de referência relativos à distorção harmônica no sistema de 

distribuição são definidos pela ANEEL, através do módulo 8 do PRODIST, que trata 

da qualidade da energia elétrica. A Tabela 2.3 apresenta os valores de referência para 

as distorções harmônicas totais.  

Tabela 2.3 – Valores de referência globais das distorções harmônicas totais  

(em porcentagem da tensão fundamental) 

Tensão nominal no barramento Distorção Harmônica Total de Tensão (%) 

VN ≤ 1kV 10 

1kV ≤ VN ≤ 13,8kV 8 

13,8kV ≤ VN ≤ 69kV 6 

FONTE: ANEEL, 2010b. 

As exigências são crescentes na medida em que se eleva a tensão à qual a 

GD está conectada. Devem ser obedecidos também os valores das distorções 

harmônicas individuais, indicadas na Tabela 2.4. 
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No nível internacional, a recomendação mais utilizada para o controle dos 

índices de harmônicos em sistemas elétricos é a IEEE 519-1992. Todo projeto de GD 

deve ser revisado de modo a se adequar às exigências quanto aos níveis máximos 

de harmônicos, observando-se os impactos das correntes harmônicas introduzidas 

pela GD nos níveis de distorção da tensão na rede da concessionária. Para usinas de 

potência mais elevada, envolvendo problemas mais complexos, pode ser exigido ela 

concessionária um estudo contendo os cálculos e a modelagem do sistema, para uma 

análise mais detalhada (BARKER; MELLO, 2000). 

Tabela 2.4 – Níveis de referência para distorções harmônicas individuais de tensão  

(em porcentagem da tensão fundamental) 

Ordem Harmônica 
 Distorção Harmônica Individual de Tensão (%) 

VN ≤ 1kV 1kV ≤ VN≤ 13,8kV 13,8kV ≤ VN ≤ 69kV 

Ímpares não 
múltiplas de 

3 

5  7,5 6,0 2,5 
7  6,5 5,0 2,0 

11  4,5 3,5 1,5 
13  4,0 3,0 1,5 
17  2,5 2,0 1,0 
19  2,0 1,5 1,0 
23  2,0 1,5 1,0 
25  2,0 1,5 1,0 

>25  1,5 1,0 0,5 

Ímpares 
múltiplas de 

3 

3  6,5 5,0 2,0 

9  2,0 1,5 1,0 

15  1,0 0,5 0,5 

21  1,0 0,5 0,5 

>21  1,0 0,5 0,5 

Pares 

2  2,5 2,0 1,0 

4  1,5 1,0 0,5 

6  1,0 0,5 0,5 

8  1,0 0,5 0,5 

10  1,0 0,5 0,5 

12  1,0 0,5 0,5 

>12  1,0 0,5 0,5 

FONTE: ANEEL, 2010b. 

 

2.5.4.4 Variação da Frequência 

 
O desequilíbrio entre a demanda e a geração de energia pode gerar variações 

na frequência da rede. Caso uma grande carga seja inserida, o desbalanceamento 
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momentâneo do fluxo de potência é compensado pela energia armazenada pela 

inércia do rotor dos geradores. Esta situação tende a reduzir a velocidade de rotação 

dessas máquinas e, consequentemente, ocorre a redução da frequência da rede. As 

centrais geradoras dispõem de sistemas automáticos de controle que detectam as 

variações no valor da frequência e atuam sobre a forma de energia primária (abrindo 

as comportas de uma usina hidrelétrica ou aumentando o fluxo de vapor de uma 

central térmica, por exemplo) de modo a contrapor tais mudanças, mantendo a 

frequência da rede dentro dos limites permitidos. 

De modo análogo, a perda de elevados valores de potência gerada também 

acarreta numa redução momentânea da tensão, uma vez que os demais geradores 

do sistema devem fornecer o déficit de potência. Esta situação pode ocorrer em função 

da grande inserção de unidades de GD não despacháveis, como usinas fotovoltaicas 

e aerogeradores. Em decorrência das condições ambientais, a potência injetada por 

essas fontes pode ser drasticamente reduzida num curto intervalo de tempo. 

Para minimizar tais efeitos deve ser feita uma avaliação da capacidade de 

reserva girante do sistema - a diferença entre a potência ativa que os grupos 

geradores podem fornecer e a potência que eles estão fornecendo – que deve ser 

suficiente para realizar o controle da frequência, suprindo a demanda em caso de 

perda da geração das fontes não despacháveis (RIBEIRO; FERREIRA; MEDEIROS, 

2005). 

As unidades geradoras devem, em condições normais de operação e em 

regime permanente, manter a frequência dentro do intervalo de 59,9Hz e 60,1Hz. Em 

caso de distúrbios no sistema de distribuição, a frequência deve retornar ao intervalo 

de 59,5Hz e 60,5Hz no prazo de trinta segundos após sair dessa faixa, de modo a 

permitir a recuperação do equilíbrio carga-tensão (ANEEL, 2010b). 

Em caso de necessidade de corte de geração ou de carga para possibilitar a 

restauração do equilíbrio carga-geração, a frequência não pode exceder 66Hz ou ser 

inferior a 56,5Hz, em condições extremas. É permitido, nessas situações, sua 

permanência acima de 62Hz por no máximo 30 segundos e acima de 63,5Hz por no 

máximo 10 segundos, sendo os limites de subtensão de no máximo 10 segundos 

abaixo de 58,5Hz e no máximo 5 segundos abaixo de 57,5Hz (ANEEL, 2010b). 
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2.5.4.5 Flutuação de Tensão (Flicker) 

 
A flutuação de tensão é uma variação dinâmica, aleatória, repetitiva ou 

esporádica do valor eficaz da tensão. Na língua inglesa, este fenômeno é descrito 

como flicker, termo cuja origem remete à cintilação luminosa de lâmpadas 

incandescentes e o consequente desconforto causado aos consumidores.  (ANEEL, 

2010b; JENKINS et. al., 2000) 

A sensibilidade humana a variações na intensidade luminosa é dependente da 

frequência com a qual elas ocorrem. Embora tal sensibilidade seja subjetiva, estudos 

laboratoriais e análises estatísticas mostram que variações na faixa dos 10Hz são as 

que causam maior desconforto. Padrões internacionais de níveis de flutuação de 

tensão admissíveis na rede são baseados em curvas típicas de sensibilidade do olho 

humano. 

As principais fontes de flicker são grandes cargas flutuantes, como fornos a 

arco, moinhos de bola, etc. Contudo, a inserção de GD pode causar flutuações de 

tensão consideráveis, especialmente em unidades não despacháveis, devido às 

variações contínuas do valor de potência injetada na rede em virtude da 

disponibilidade da fonte primária de energia (RIBEIRO; FERREIRA; MEDEIROS, 

2005).  

A determinação da flutuação de tensão causada por variações na potência 

ativa gerada por fontes renováveis não é trivial, uma vez que depende da 

caracterização do recurso primário, do gerador e da impedância da rede. A simples 

medição da tensão terminal da unidade de GD não é satisfatória, uma vez que o flicker 

presente na rede, proveniente de outras fontes, influencia o resultado. Jenkins et. al. 

(2000) cita o procedimento para a medição de flicker em aerogeradores, onde são 

mensuradas a tensão e a corrente de saída de uma turbina de teste, sendo os valores 

aplicados à um algoritmo que calcula as flutuações que aquela unidade causará em 

certa rede de distribuição, levando-se em conta a razão X/R da linha e sua potência 

de curto-circuito. 

Outra situação associada à GD que resulta em flutuações de tensão é a partida 

de máquinas, como geradores de indução. No período transitório de partida do 

gerador, ocorre variação da frequência de sua saída, que pode ser observável em 

cargas de iluminação. Um modo de analisar este efeito é medir a magnitude e o 
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número de variações que ocorrem por unidade de tempo e verificar se elas encontram-

se abaixo dos níveis máximos estipulados por curvas de sensibilidade do olho humano 

(BARKER; MELLO, 2000). 

Contudo, nem sempre a determinação do risco de problemas associados à 

flutuação de tensão devido à partida de geradores e variações na potência injetada 

pode ser realizada diretamente pela análise das curvas de sensibilidade. O 

comportamento dinâmico das máquinas e suas interações com outros geradores e 

reguladores de tensão conectados à rede pode tornar esta análise mais complexa. 

Barker e Mello (2000) exemplificam essa situação a partir da interação entre a GD e 

reguladores de tensão. Pequenas flutuações na tensão de saída de geradores podem 

causar a atuação de reguladores automáticos de tensão à montante na rede. Mesmo 

que a flutuação introduzida pela unidade de GD não gere flicker por si só, a atuação 

do regulador de tensão pode amplificar os efeitos e causar níveis de flicker 

consideráveis. 

Portanto, a análise do impacto da GD nas flutuações de tensão pode envolver 

fatores que ultrapassam a simples partida e parada de geradores, ou de suas 

variações na potência injetada. Lidar com tais interações exige análises 

computacionais complexas, que vão muito além do cálculo de queda de tensão 

durante a partida do gerador. 

 

2.5.4.6 Desequilíbrio de Tensão 

 
O desequilíbrio de tensão é o fenômeno associado a alterações dos padrões 

trifásicos do sistema elétrico, em especial à variações de magnitude ou ângulo de fase 

da tensão, levando o sistema a operar de modo assimétrico. A principal consequência 

da assimetria entre fases é o surgimento de componentes de sequência negativa, 

prejudiciais à operação de cargas trifásicas (ANEEL, 2010b; TREVISAN, 2011). 

Máquinas de indução trifásicas apresentam baixa impedância à circulação de 

componentes de sequência negativa e absorvem elevados valores de corrente se a 

tensão terminal aplicada não estiver devidamente balanceada. Esta situação leva ao 

aquecimento excessivo dos enrolamentos da máquina e no surgimento de oscilações 

no torque fornecido ao rotor. Jenkins et. al. (2000) relata a ocorrência de 

desligamentos indesejáveis de pequenas unidades de GD baseadas em máquinas de 
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indução na rede de distribuição de 11kV, nas áreas rurais do Reino Unido, em 

decorrência do desequilíbrio de tensão. Estes geradores são usualmente projetados 

para operarem com um desequilíbrio de tensão, que corresponde à tensão de 

sequência negativa, de no máximo 1%. 

Máquinas síncronas também estão sujeitas aos problemas do desequilíbrio de 

tensão, uma vez que seus enrolamentos amortecedores se comportam do mesmo 

modo que aqueles do rotor de um motor de indução do tipo gaiola de esquilo. Podem 

ocorrer, portanto, problemas de aquecimento excessivo, como no caso dos geradores 

de indução. 

Os conversores de potência que realizam a interface dos demais tipos de fontes 

com a rede podem apresentar comportamentos anormais em decorrência do 

desequilíbrio de tensão na rede ao qual estão conectados. Tais efeitos podem ir desde 

o aumento dos valores de correntes harmônicas injetadas à desconexões automáticas 

indesejáveis, por questões e dispositivos de proteção intrínsecos ao equipamento. 

A grande maioria das unidades de GD é trifásica e, portanto, não provocam o 

aumento do desequilíbrio de tensão da rede. Entretanto, na medida em que o nível de 

penetração de microfontes domésticas - como microturbinas para cogeração e painéis 

fotovoltaicos – aumentar, há a tendência de que os impactos na rede de distribuição 

tornem-se significativos. Boa parte dos consumidores residenciais tem o fornecimento 

de energia elétrica em regime monofásico ou bifásico. Cabe à concessionária distribuí-

los entre as três fases da rede de distribuição, da forma mais balanceada possível, de 

modo a manter o equilíbrio do sistema. Se diversos consumidores de determinada 

rede de distribuição instalarem fontes de geração própria, suas cargas deixam de ser 

alimentadas ou passam a ser alimentadas apenas parcialmente pela concessionária. 

Sendo assim, o carregamento das fases às quais eles estão conectados é reduzido, 

podendo causar situações de assimetria. A concessionária deve, portanto, reavaliar o 

balanceamento dos alimentadores de baixa tensão para garantir que sua rede de 

distribuição opere com carregamento aproximadamente igual entre suas fases 

(JENKINS et. al., 2000). 
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2.5.5 Estabilidade 

 
Um sistema elétrico de potência (SEP) encontra-se em equilíbrio quando os 

valores de magnitude e ângulo da tensão em cada um de suas barras é tal que a 

transmissão de potência ocorra dos barramentos onde haja excesso de produção para 

aqueles onde haja demanda maior que a produção. Há, portanto, em cada barra, um 

balanço entre as potências gerada, consumida e transmitida para outras barras. Esta 

metodologia também é aplicável ao balanço das unidades geradoras. A potência 

mecânica aplicada ao eixo de um gerador é igual à potência elétrica produzida, 

subtraída das perdas do processo. Em termos mecânicos, o torque aplicado ao eixo 

do gerador pela turbina é igual ao torque oposto, de desaceleração, criado pelas 

cargas elétricas alimentadas pelo sistema (JENKINS et. al., 2000). 

Na prática, um SEP nunca encontra-se em regime permanente, uma vez que 

cargas e geradores estão em constante alteração. Na maioria das situações, os níveis 

de tensão ajustam-se naturalmente, com pouca ou nenhuma atuação corretora, e o 

sistema é dito estável à estas pequenas perturbações. Porém, grandes distúrbios, 

como curto-circuitos, podem levar o sistema à instabilidade e iniciar uma sequência 

de eventos, causando o colapso de parte da rede. 

Para microfontes, a análise de estabilidade transitória usualmente não gera 

grandes preocupações. Na ocorrência de uma falta em algum ponto do sistema de 

distribuição, a tensão da rede e, consequentemente, a tensão terminal da unidade de 

GD sofre um afundamento momentâneo. No caso de geradores baseados em 

máquinas rotativas, a tendência é do aumento da velocidade de rotação, acionando 

suas proteções, que os desconecta. O sistema de controle da GD aguarda a rede 

voltar às suas condições normais de operação e reconecta o gerador. Entretanto, os 

baixos valores de inércia rotacional das microfontes, aliado aos tempos de atuação 

das proteções da rede de distribuição podem inviabilizar a garantia de estabilidade na 

ocorrência de certos tipos de faltas. 

Contudo, no caso de unidades de médio e grande porte, ou redes com elevada 

penetração de GD, na situação em que tais geradores atuem como fornecedores de 

serviços ancilares ao SEP, a estabilidade transitória adquire uma importância 

considerável. Na ocorrência de um grande distúrbio, como a perda de uma grande 

central hidrelétrica, os sistemas de proteção da GD responsáveis pela detecção da 
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perda do paralelismo de operação com o sistema da concessionária podem interpretar 

a diminuição da frequência como uma situação de ilhamento e desconectar um grande 

número de unidades de GD. Como consequência, a frequência de operação do 

sistema cai ainda mais, podendo causar a atuação de outras proteções e levar parte 

da rede ao colapso (JENKINS et. al., 2000). 

Com base no discutido, conclui-se que o impacto da geração distribuída na 

estabilidade do sistema depende de fatores como (RESE, 2012): 

 Quantidade e capacidade das unidades de GD afetadas pelo distúrbio 

inicial; 

 Tecnologia do gerador (máquina síncrona, assíncrona, interface com 

inversor de frequência); 

 Características da rede no ponto de conexão com a GD. 

Para a análise dos impactos da inserção de geração distribuída, recomenda-se 

a realização dos seguintes estudos de comportamento dinâmico do sistema: 

 Estabilidade transitória; 

 Estabilidade de tensão; 

 Estabilidade de frequência. 

Visando minimizar a influência da geração distribuída no comportamento 

dinâmico do sistema em caso de perturbações na rede, os operadores do sistema 

elétrico de cada país, bem como as concessionárias, podem exigir características 

mínimas de funcionamento referente à operação dessas unidades em condições 

desfavoráveis. Gil (2009) cita como exemplo a exigência imposta a parques eólicos, 

onde os aerogeradores devem ser capazes de sobreviver a afundamentos 

momentâneos de tensão provocados por faltas temporárias. Esta capacidade, 

denominada de Fault Ride-Trought (FRT) é aplicável também às demais fontes 

dotadas de interface baseada em eletrônica de potência. 

 

2.5.6 Perdas 

 
A inserção de geração distribuída altera os fluxos de potência na rede de 

distribuição, alterando o carregamento das linhas e, portanto, as perdas decorrentes 

do transporte de eletricidade através dos sistemas de transmissão e distribuição. A 

escolha do ponto de conexão da GD pode ser otimizada tendo como parâmetro a 
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redução das perdas nos alimentadores. Esta alocação é semelhante à realizada para 

bancos de capacitores. A diferença é que enquanto os bancos de capacitores 

influenciam apenas no fluxo de potência reativa, a geração distribuída irá influenciar 

os fluxos de potência ativa e reativa. A maior parte dos geradores irá operar com fator 

de potência indutivo, entre 0,85 e 1,0, embora fontes dotadas de inversores de 

potência possam fornecer compensação reativa, apresentando um fator de potência 

capacitivo. 

Em linhas com elevados índices de perdas, a inserção estratégica de unidades 

de GD que injetem de 10% a 20% da carga demandada pode acarretar numa redução 

significante das perdas. Porém, como a maioria das centrais geradoras distribuídas é 

de propriedade de terceiros, as concessionárias não possuem ou tem controle limitado 

sobre a escolha do ponto de interligação, o que dificulta a otimização dos fluxos de 

potência. Algumas concessionárias tem criado programas próprios de implantação e 

operação de GD, permitindo-as uma maior flexibilidade na escolha da alocação das 

unidades com base em estudos avançados, que possibilitam a melhoria do 

desempenho de seu sistema de transmissão e distribuição (BARKER; MELLO, 2000). 

Para alocar unidades geradoras de maior porte, devem ser levados em conta 

os limites de capacidade de condução de corrente dos condutores da rede de 

distribuição. A potência máxima injetada pela GD pode ser limitada pelo limite térmico 

da linha. A simulação do fluxo de potência deve sinalizar estas localizações, onde as 

limitações de capacidade de condução podem acarretar em problemas. Estes pontos 

devem ser evitados, já que as perdas térmicas estão diretamente ligadas às perdas 

elétricas (SARABIA, 2011).  

 
 
2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este capítulo apresentou os conceitos básicos relacionados à geração 

distribuída. Fica evidenciado pela discussão a respeito dos impactos de sua inserção 

no sistema elétrico que a utilização de unidades de GD em redes de distribuição 

passivas limita muito os níveis de penetração e os benefícios que poderiam ser obtidos 

com este tipo de tecnologia. Torna-se necessário, portanto, efetuar uma mudança de 

paradigma no projeto e operação do sistema de distribuição de energia elétrica, onde 

este assuma um comportamento ativo, que proporcione uma maior participação dos 
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consumidores. Esta transição de filosofia do SEP será discutida no Capítulo 3, onde 

serão introduzidos os conceitos de redes elétricas inteligentes, redes ativas e 

microrredes. 
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3 MICRORREDES 

 
O presente capítulo apresenta os principais conceitos associados à 

microrredes. É introduzida a definição de redes elétricas inteligentes e a importância 

da aplicação destas no sistema elétrico para a criação de redes ativas. Na sequência 

é efetuada uma discussão sobre microrredes, tratando de suas vantagens, a 

arquitetura típica e os modos de operação. Finalmente, é desenvolvida uma análise a 

respeito dos variados tipos de aproveitamentos energéticos adaptáveis à filosofia de 

microrredes. 

 
 
3.1 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

 
Os sistemas elétricos tradicionais tem sido projetados ao longo dos anos a 

partir de uma arquitetura top-down, isto é, parte-se da premissa que o fluxo de 

potência ocorre da central geradora, conectada ao sistema de transmissão, até o 

consumidor, passando pela rede de distribuição. Ruester et. al. (2013) denomina esta 

abordagem da topologia como “fit-and-forget”, isto é, problemas de congestionamento 

nas redes tem que ser solucionados no momento de seu planejamento. Rese (2012) 

ressalta que este comportamento passivo das redes impossibilita o uso de RED por 

parte dos operadores para solucionar problemas técnicos operacionais em tempo real. 

Como discorrem Londero, Affonso e Nunes (2012), a operação da GD em modo 

ilhado possui condições de funcionamento distintas daquela existente quando o 

sistema está conectado à rede principal, especialmente no que se refere às questões 

de falta, atuação dos relés de proteção e atendimento aos níveis de qualidade de 

energia. A técnica utilizada atualmente pelas concessionárias brasileiras é a de 

desconectar as fontes de GD assim que seja detectado o ilhamento. 

Entretanto, a prática de ilhamento intencional pode ser de grande valia para a 

minimização dos impactos de grandes faltas e perturbações no sistema elétrico, 

possibilitando a manutenção do fornecimento de energia à parte do sistema com o 

uso da GD disponível. Para que isso seja possível, torna-se necessária uma mudança 

no paradigma do planejamento e operação do sistema elétrico (LONDERO; 

AFFONSO; NUNES, 2012; RESE, 2012). 
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Chowdhury et. al. (2009) atribui a esta nova filosofia o nome de rede de 

distribuição ativa - RDA, onde os recursos de GD são incorporados ao sistema de 

distribuição desde o planejamento, de modo a permitir fluxos de potência bidirecionais. 

Para tal, torna-se necessária a incorporação de sistemas de controle inteligente 

flexíveis. Este sistema é a base para o desenvolvimento das redes elétricas 

inteligentes e as microrredes. 

As redes elétricas inteligentes – REI, usualmente referidas por sua 

nomenclatura em inglês, smart grids, são uma evolução do conceito de RDA e 

introduzem uma nova maneira de como a energia elétrica é transmitida e consumida. 

Keogh (2009) refere-se às REI como a introdução de redes de comunicação contínuas 

no sistema elétrico que permitam a aquisição e armazenamento de dados a respeito 

do funcionamento do sistema, permitindo a comunicação omnidirecional entre os 

componentes e o controle automático do sistema. 

Singer (2010) ressalta as vantagens da automação das redes, como os 

aumentos na flexibilidade, segurança, confiabilidade e eficiência do sistema. Os 

consumidores têm facilitadas as oportunidades de controle do uso da eletricidade, 

possibilitando ajustes em tempo real a seus consumos na ocorrência de variações no 

preço da energia. 

Um conceito mais abrangente é definido por CGEE (2012), que define REI 

como a rede elétrica que faz uso de tecnologia digital e outros recursos avançados a 

fim de monitorar e gerenciar o fluxo de potência em tempo real, realizando uma troca 

de informações entre o consumidor final e o sistema de fornecimento de energia, 

possibilitando a tomada de ações por parte de todos os agentes, fornecendo assim 

energia elétrica de forma sustentável, econômica e segura. 

Atribuem-se usualmente as seguintes características às redes elétricas 

inteligentes (FALCÃO, 2010): 

 Capacidade de auto-recuperação a partir da detecção, análise e tomada de 

decisões automaticamente em caso de falhas na rede; 

 Capacidade de resistência a cyber-ataques pelo uso de protocolos de 

comunicação criptografados e softwares de proteção; 

 Índices elevados de qualidade de energia; 

 Integração facilitada de novas fontes e demandas, de variadas dimensões 

e tecnologias no sistema de plug-and-play; 
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 Resposta imediata à variação da demanda a partir da atuação remota nos 

dispositivos dos consumidores; 

 Participação proativa dos consumidores no planejamento e operação da 

rede a partir da coleta e processamento de dados, gerando um perfil 

comportamental dos clientes em relação ao consumo de energia; 

 Favorecimento de mercados competitivos de energia, como o mercado 

varejista e a microgeração; 

 Redução das perdas na rede e consequente mitigação do impacto 

ambiental gerado pelo sistema produtor de eletricidade. 

Falcão (2010) prevê uma transformação gradual da rede elétrica atual para a 

REI, com a inserção de novas tecnologias de automação e comunicação em partes 

da rede, formando pequenas sub-redes com características de rede inteligente e 

capazes de operar harmoniosamente com o sistema existente. À medida que a 

tecnologia se desenvolver e as sub-redes aumentarem em número e capacidade, o 

sistema elétrico como um todo tenderá a esta nova visão. 

Dada a abrangência do conceito de REI, a motivação para sua implantação é 

variável. Por exemplo, nos EUA o foco é a revitalização das redes, já envelhecidas, 

para proporcionar melhores indicadores de qualidade do serviço, fomentar a indústria 

e aumentar a interação com o usuário final.  Na União Europeia, o objetivo principal é 

a promoção do uso de energias renováveis de forma a reduzir a dependência de 

importação de combustíveis fósseis, gerando uma maior segurança nas questões 

energéticas (CGEE, 2012). 

No cenário brasileiro, o escopo pode ser considerado como a interseção dos 

motivos americanos e europeus, com enfoque para a redução dos custos 

operacionais, melhoria da qualidade de serviço, promoção da eficiência energética e 

de fontes renováveis, além da melhoria da gestão de ativos (CGEE, 2012). 

 

3.2 CONCEITO DE MICRORREDES 

 
A crescente introdução de fontes de GD em redes de distribuição operadas de 

maneira passiva traz consigo uma série de problemas técnicos a serem superados, 

conforme o discutido na seção 2.5. Nesta filosofia há ainda a necessidade de 



55 
Capítulo 3 – Microrredes 

coordenação entre os controladores das unidades de GD e os operadores de rede, de 

modo a maximizar os benefícios da geração distribuída. Tal coordenação torna-se 

mais complexa à medida que o número de entidades controladas aumenta (GIL, 2009; 

RESE, 2012). 

Visando contornar tais limitações e viabilizar a utilização em larga escala de 

geração distribuída no sistema elétrico, surge o conceito de microrredes (MR). Rese 

(2012) discorre que a base para a concepção das microrredes está na aplicação do 

conceito de REI ao nível de distribuição, num cenário com forte presença de recursos 

energéticos distribuídos.  

Chowdhury et. al. (2009) define microrrede como uma rede de baixa tensão 

dotada de unidades de cogeração projetadas para suprir as necessidades elétricas e 

de calor de uma pequena comunidade. Esta descrição, embora auxilie no 

desenvolvimento inicial do conceito, é muito restritiva, em especial no que diz respeito 

às tecnologias de geração.  

Uma definição mais abrangente e empregada por uma série de autores é 

aquela proposta pelo Consortium for Electric Reliability Technology Solutions 

(CERTS). Fundado em 1999, o CERTS é um grupo do Departamento de Energia dos 

EUA voltado à pesquisa, desenvolvimento e divulgação de novos métodos, 

ferramentas e tecnologias voltadas à melhoria dos índices de confiabilidade e 

eficiência do sistema elétrico de potência norte-americano. Tal grupo é reconhecido 

como criador do conceito de microrredes, a partir de um relatório técnico publicado 

em 2002 sobre a integração de recursos energéticos distribuídos. 

Segundo o CERTS (2002), uma microrrede é composta de cargas e 

microfontes operando como um sistema único, capaz de suprir suas próprias 

necessidades elétricas e térmicas. Tal sistema é visto pela rede de distribuição como 

uma entidade única, autocontrolada e que atende as necessidades locais de 

confiabilidade e segurança. Para possibilitar a operação como uma entidade única, é 

necessário um elevado grau de flexibilidade por parte das microfontes utilizadas, 

característica garantida pelo uso de interfaces baseadas em eletrônica de potência.  

Desta forma, uma microrrede é vista pela rede do mesmo modo que um 

consumidor comum. Isto reduz as preocupações existentes no que tange à integração 

da geração distribuída no sistema elétrico. Nas redes passivas, o foco da análise para 

aceitação de novos RED no sistema é a verificação do número máximo de unidades 



56 
Impactos Técnicos da Integração de Microrredes nos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica 

geradoras antes que estas criem impactos como o aumento nas correntes que 

circulam pela rede e flutuações de tensão. Com a adoção da arquitetura de 

microrredes, o impacto causado no ponto de interligação com a rede de distribuição 

não deve ultrapassar os valores toleráveis definidos na legislação vigente aplicada 

aos consumidores comuns. 

Rese (2012) cita ainda outra característica fundamental das microrredes, a 

utilização de cargas como recurso. Além das microfontes, as cargas também podem 

ser gerenciadas e controladas continuamente. Nos sistemas tradicionais, os 

consumidores com cargas consideráveis realizam contratos onde a demanda máxima 

é estipulada. Caso este valor seja ultrapassado, há um deslastre de cargas ou a 

aplicação de penalizações tarifárias. Esta filosofia visa o ajuste do perfil de cargas na 

rede de distribuição em benefício ao sistema elétrico como um todo. O gerenciamento 

local da demanda permite controlar o perfil das cargas e da geração própria para 

atender as necessidades dos consumidores participantes da microrrede da maneira 

mais econômica possível. 

Portanto, a MR deve ser capaz de se conectar à rede de distribuição sem que 

haja o comprometimento da confiabilidade ou dos esquemas de proteção do sistema 

elétrico, atendendo aos mesmos padrões mínimos aplicáveis aos demais dispositivos 

conectados. Entretanto, o potencial das microrredes vai muito além de não introduzir 

problemas ao sistema elétrico. É possível reduzir os congestionamentos e outros 

empecilhos à operação do sistema com o uso de microrredes que permitam o controle 

da carga vista pela rede. Assim, a potência demandada pela MR no ponto de 

interligação com a rede de distribuição pode ser controlada tanto pela redução do 

consumo das cargas quanto pelo aumento da potência gerada pelas microfontes.  

A flexibilidade proporcionada pelas interfaces de eletrônica de potência permite 

ainda que a microrrede altere suas características, podendo ser vista como uma carga 

de impedância constante, carga modulada, carga despachável, dentre outras 

possibilidades. Em adição, é possível o uso das MR para o fornecimento de serviços 

ancilares, como a regulação de tensão, embora a habilidade de injeção de potência 

na rede seja limitada pelos níveis de tensão utilizados nas microrredes. (CERTS, 

2002). 

Outro ponto de grande destaque é a possibilidade de operação em modo 

isolado, ou ilhado. Na decorrência de uma falta na rede de distribuição, uma chave 
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estática automática isola a MR da rede principal e permite que este subsistema opere 

normalmente, propiciando índices de confiabilidade e continuidade de suprimento de 

energia mais elevados aos consumidores abrangidos pela microrrede (BANERJI et 

al., 2013; RESE, 2012). 

Relativamente ao dimensionamento da microrrede, Gil (2009) refere-se a dois 

fatores limitadores. O primeiro é a necessidade de interfaces de eletrônica de potência 

nas unidades de GD, que podem impor limites técnicos relativos à potência máxima 

destes dispositivos, além de restrições financeiras, uma vez que o custo do 

componente pode ser muito elevado face ao restante do sistema. Outra preocupação 

deriva do pressuposto que a microrrede opere em baixa tensão, o que limitaria as 

potências máximas devido às elevadas correntes que circulariam e, 

consequentemente, exigiriam cabos com seções proibitivas. 

Embora o conceito inicial introduzido pelo CERTS (2002) faça referência 

apenas a unidades de microgeração capazes de suprir não apenas as necessidades 

de energia elétrica, mas também térmicas, ou seja, tecnologias de cogeração e 

trigeração, mais adiante no mesmo documento são tratadas outras tecnologias 

voltadas apenas à geração de eletricidade, em especial os painéis fotovoltaicos e 

aerogeradores. As microrredes apresentam-se, portanto, como uma solução para a 

integração de fontes renováveis não despacháveis.  

Como cita Rese (2012), paralelamente ao estudo desenvolvido pelo CERTS 

nos Estados Unidos, outras iniciativas de pesquisa relacionadas à microrredes foram 

e ainda estão sendo desenvolvidas em diversos países. Dentre elas destacam-se os 

projetos MICROGRIDS: Large Scale Integration of Micro-Generation to Low Voltage 

Grids e MORE MICROGRIDS: Advanced Architectures and Control Concepts for More 

Microgrids desenvolvidos na união europeia. 

Embora a definição de microrrede adotada nestes projetos seja muito próxima 

àquela introduzida pelo CERTS, Gil (2009) identifica algumas diferenças conceituais 

relacionadas principalmente ao controle da microrrede. O conceito de microrrede 

CERTS permite a adição de novas microfontes sem que haja a necessidade de 

qualquer tipo de reconfiguração dos sistemas de controle e supervisão existentes. Já 

na filosofia de MR adotada pelo projeto MICROGRIDS, possíveis alterações no layout 

da microrrede, com a adição de novos componentes, devem ser conhecidas e 
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informadas aos sistemas de supervisão e controle para possibilitar a gestão eficiente 

dos recursos. 

 

3.3 ARQUITETURA 

 
A arquitetura básica de uma microrrede é exibida na Figura 3.1. Este modelo 

baseia-se no conceito do projeto MICROGRIDS. A microrrede é conectada à rede 

principal através de um transformador de distribuição (MT-BT). 

 

Figura 3.1 – Arquitetura típica de uma microrrede  

FONTE: GIL, 2009. 

Nota-se a presença de RED diversificados, tais como painéis fotovoltaicos, 

célula (ou pilha) de combustível, microturbina, cogeração, bateria e volante de inércia 

(flywheel). A diversidade de tecnologias de microgeradores permite a melhor 

exploração das mesmas, além de facilitar a inserção de fontes não despacháveis, 

como é o caso das placas fotovoltaicas. Desta forma, em momentos em que o recurso 

solar seja baixo, outras fontes como uma microturbina podem elevar os níveis de 

produção para suprir as necessidades do sistema. 

A necessidade da utilização de dispositivos de armazenamento de energia 

como baterias, flywheels e supercapacitores decorre do baixo momento de inércia de 

unidades de geração distribuída de pequeno porte, em função das pequenas massas 

girantes encontradas. Isso acarreta numa baixa capacidade de Fault Ride-Trought 
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(FRT), que consiste na habilidade de um equipamento de operar durante períodos de 

subtensão na rede. Os dispositivos de armazenamento de energia têm, portanto, a 

função de auxiliar as demais microfontes a suprir a demanda durante afundamentos 

de tensão no sistema de distribuição, partida de motores e outras sobrecargas de 

curta duração e especialmente durante a operação em modo isolado (CHOWDHURY 

et. al., 2009). 

No ponto de conexão com a rede principal, denominado ponto de acoplamento 

comum, é instalado o dispositivo de proteção e de manobras responsável pelas ações 

de ilhamento e ressincronização da MR com a rede de distribuição. Usualmente este 

dispositivo consiste numa chave estática com tempo de resposta reduzido. 

A partir do barramento de baixa tensão partem dois alimentadores, ambos com 

dispositivos de seccionamento. Estes alimentam as cargas, que em sua maioria são 

controláveis. São facilmente identificados quatro elementos principais constituintes do 

sistema de controle e supervisão, estando estes divididos em três níveis hierárquicos, 

conforme a Figura 3.2. (GIL, 2009; RESE, 2012) 

 

Figura 3.2 – Estrutura hierárquica para o controle de microrredes  

FONTE: RESE, 2012. 

No nível inferior encontram-se os controladores de microfontes e de cargas 

(Microsource Controller, MC, e Load Controller, LC), acoplados às unidades que serão 

controladas. Estes possibilitam um controle local de tensão e frequência para que o 

sistema seja capaz de responder rapidamente a distúrbios e variações de carga, sem 

dependência de redes de comunicação. O MC e o LC são ainda responsáveis pela 

conexão com o nível hierárquico acima, fornecendo informações sobre a operação do 
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sistema e recebendo e recebendo pontos de operação (HATZIARGYRIOU et al., 

2006). 

No nível intermediário encontra-se o controlador principal da microrrede 

(MicroGrid Central Controller, MGCC). Suas funções variam desde a supervisão das 

potências ativa e reativa geradas pelas microfontes e consumidas pelas cargas, até a 

gestão técnica e econômica da microrrede, com o uso de algoritmos de otimização e 

posterior envio de sinais de controle aos controladores de microfontes e de cargas 

(HATZIARGYRIOU et al., 2006). 

O nível hierárquico superior é composto pelo sistema de gestão da distribuição 

(Distribution Management System, DMS). Tal sistema é responsável pela supervisão 

e controle da rede de distribuição. Sob a ótica de microrredes, o DMS realiza a 

interface entre múltiplos MGCCs. Para que isso seja possível devem ser integradas 

novas funções aos DMS atuais, especialmente aquelas relacionadas à redes de 

comunicação que permitam a troca de informação entre MGCCs vizinhos e a operação 

autônoma das microrredes (GIL, 2009; HATZIARGYRIOU et al., 2006).  

A operação coordenada de uma microrrede requer a tomada de decisões mais 

ou menos descentralizadas, visando o balanceamento da demanda e do fornecimento 

vindos dos recursos distribuídos e da rede de distribuição. Vários níveis de 

descentralização podem ser aplicados ao sistema, desde um controle totalmente 

hierarquizado, respeitando os níveis e entidades discutidos anteriormente, até uma 

abordagem completamente descentralizada, onde a tomada de decisões é feita 

diretamente nos controladores das microfontes (HATZIARGYRIOU et al., 2006; 

RESE, 2012).  

A estratégia de controle totalmente descentralizada é baseada no uso de 

Sistemas Multiagentes (SMA). Esta filosofia transfere toda a responsabilidade aos 

controladores das microfontes, que competem para maximizar suas produções de 

modo a satisfazer a demanda própria e a exportação dos excedentes de produção à 

rede de distribuição, levando em conta os preços de mercado (HATZIARGYRIOU et 

al., 2005).  

A grande vantagem da filosofia de controle descentralizada é possibilitar que 

as microfontes possuam múltiplos proprietários, como é o caso de uma microrrede 

que abranja um loteamento ou um conjunto de edificações numa urbanização, onde 

cada proprietário possua RED próprios em sua casa, tais como painéis fotovoltaicos 
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e microturbinas. Neste cenário, as decisões devem ser tomadas individualmente por 

cada microfonte, o que impede a utilização de um controle central. (HATZIARGYRIOU 

et al., 2005).  

Para a arquitetura abordada neste estudo, mostrada na Figura 3.1, o sistema 

adotado é altamente hierarquizado. Hatziargyriou et al. (2005) justifica a escolha do 

sistema de controle hierarquizado como forma de se obter uma melhor otimização da 

operação da microrrede e sua interação com a rede de distribuição. Esta filosofia é 

adequada para microrredes proprietárias, onde apenas uma entidade controle todas 

as microfontes conectadas, como é o caso de uma MR industrial ou de um consumidor 

comercial de grande porte. 

 

3.4 MODOS DE OPERAÇÃO 

 
A topologia da microrrede, com diferentes níveis hierárquicos de controle, 

aliados à flexibilidade proporcionada pelas interfaces de eletrônica de potência das 

microfontes possibilita a operação em dois modos, interligado à rede principal ou 

isolado. Este último consiste no grande diferencial da utilização de microrredes em 

relação à simples integração de unidades de GD às redes de distribuição. A descrição 

dos modais de operação, de acordo com a arquitetura estudada, é apresentada a 

seguir. 

 

3.4.1 Modo Interligado 

 
O modo de operação interligado é aquele em que a microrrede encontra-se 

conectada à rede principal. Este também é chamado de modo normal de operação, 

uma vez que ele traduz a situação típica de operação do sistema na ausência de 

problemas com a rede de distribuição. Nesta situação, a microrrede pode tanto 

importar como exportar energia ativa e reativa, de modo a atender o balanço interno 

de cargas e geração e os contratos de compra e venda de energia estabelecidos com 

o operador do sistema de distribuição (GIL, 2009). 

A otimização da operação da rede fica a cargo do MGCC, que envia os dados 

de despacho das microfontes aos MC e de controle das cargas aos LC. A 

periodicidade do envio destas informações pelo MGCC é da ordem de minutos. 
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No modo interligado, a magnitude e a frequência das tensões nos barramentos 

onde se encontram as microfontes são definidas e mantidas pela rede principal. Desta 

forma, os MC devem regular os níveis de potência ativa e reativa injetados pelas 

microfontes, operando no chamado modo PQ, em alusão às variáveis desta barra na 

resolução do fluxo de potência. Tal regulação é efetuada a partir de informações 

fornecidas pelo MGCC ou por dispositivos de rastreamento de ponto máximo de 

potência, denominados MPPT (Maximum Power Point Tracking), como aqueles 

utilizados em painéis fotovoltaicos (RESE, 2012). 

Embora o modo PQ seja o mais comum neste cenário de funcionamento, Rese 

(2012) cita que em algumas situações específicas, como a presença de cargas 

sensíveis, que não toleram variações elevadas de tensão, podem exigir que a 

microfonte opere em modo PV, isto é, regulando o valor de potência ativa injetada e o 

módulo da tensão no barramento ao qual a microfonte e a carga estão conectados. 

Hatziargyriou et al. (2005) descreve a operação do MGCC em modo interligado, 

assumindo que este atue como operador de mercado. A Figura 3.3 mostra o fluxo de 

informação entre os componentes da microrrede. 

 

Figura 3.3 – Fluxo de informação entre os controladores da microrrede durante a 

operação em modo interligado 

FONTE: Adaptado de HATZIARGYRIOU et al., 2005. 

 Os controladores locais, LC e MC, calculam os custos operacionais e recebem 

os preços praticados no mercado, fornecidos pelo MGCC. Com base nestes 

parâmetros, eles geram ofertas de produção das microfontes, sugerem setpoints de 

trabalho e propõem níveis de consumo para as cargas. O MGCC recebe estas novas 

informações e as utiliza como variáveis num processo de otimização, que culmina nas 
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geração de setpoints de injeção de potência ativa e reativa e o mapeamento das 

cargas a serem alimentadas e cortadas. Estes dados são enviados aos controladores 

locais, que atuam sobre as microfontes e cargas. Hatziargyriou et al. (2005) sugere 

que este procedimento seja repetido em intervalos de 15 minutos durante a operação 

em modo interligado. 

 

3.4.2 Modo Isolado 

 
No modo isolado, também chamado de modo de emergência, a microrrede é 

desconectada da rede de distribuição, operando de maneira autônoma, de modo 

semelhante a sistemas elétricos de territórios ilhados, sem linhas de transmissão que 

os conectem com o continente. A desconexão da microrrede pode ser previamente 

planejada, em função de manutenção programada na rede de distribuição, ou em 

decorrência de defeitos na rede principal (GIL, 2009; LOPES et. al., 2004). 

Os controladores locais, MC e LC são os responsáveis pela garantia da 

transição rápida do modo interligado para o modo isolado. Tais controladores devem 

repartir a demanda total da microrrede, levando-se em conta as perdas, entre as 

microfontes disponíveis. Após a recuperação do equilíbrio entre a potência gerada e 

demandada na microrrede, o MGCC entra em ação para efetuar a otimização da 

operação (RESE, 2012). 

Em decorrência da gravidade da perturbação causadora do ilhamento, a 

microrrede pode não ser capaz de comutar instantaneamente para a operação 

isolada. Nesses casos, pode ser efetuada a recomposição do suprimento de energia 

elétrica interno da microrrede sem que haja a necessidade de aguardar o 

reestabelecimento da rede principal. Moreira, Resende e Lopes (2007) tratam da 

sequência de ações e análises que devem ser realizadas para efetuar o 

autorrestabelecimento do serviço, também chamado de black start. Desta forma, a 

microrrede pode melhorar a capacidade de autorrestabelecimento do SEP, além de 

proporcionar melhores índices de confiabilidade de suprimento aos consumidores 

participantes da MR. 

Na operação em modo isolado, as referências de tensão e frequência obtidas 

da rede principal no modo interligado não existem. Sem uma tensão de referência, 

todos os inversores das microfontes se desligariam automaticamente. Desta forma, 
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torna-se necessária a criação de um ou mais barramentos de referencial na 

microrrede. Para isso, o controle da microrrede pode ser realizado de duas maneiras, 

definidas por Lopes et. al. (2004) como Single-Master Operation (SMO) e Multi-Master 

Operation (MMO). 

No modo SMO, uma única microfonte, que pode ser um gerador síncrono ou 

um gerador genérico dotado de interface de potência, é utilizada como referencial de 

tensão, sendo responsável por suprir toda a demanda de potência ocasionada pela 

diferença entre geração e carga resultante da desconexão da rede principal. As 

demais microfontes podem continuar sendo operadas em modo PQ. Já na operação 

em MMO, todos os inversores de frequência das microfontes atuam no modo Voltage 

Source Inverter (VSI), isto é, assumem o papel de regulação da tensão da rede e 

atendem ao desbalanceamento entre a carga e a geração. 

Os dispositivos de armazenamento de energia tem uma importante função na 

operação em modo isolado. Nesta situação, as microfontes participam ativamente no 

controle de potência ativa e frequência, de modo que a potência gerada seja capaz 

de alimentar a carga. Entretanto, muitas das microfontes possuem baixa inércia ou 

respondem muito lentamente à exigência de um aumento na potência gerada. Outras 

tecnologias não são despacháveis, estando os níveis de geração limitados à 

disponibilidade do recurso energético naquele momento, como é o caso dos 

aerogeradores. Para contornar este problema, torna-se necessário a utilização de 

dispositivos de armazenamento de energia, tais como baterias, flywheels ou 

supercapacitores, para fornecer capacidade de seguimento de carga à microrrede 

durante eventos transitórios (LOPES et. al., 2004). 

 

3.5 TECNOLOGIAS DE GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 
Diversos tipos de aproveitamento energético, utilizando as mais variadas fontes 

primárias e tecnologias de conversão são empregados nas unidades de geração 

distribuída. Os mais tradicionais são geradores baseados em motores de combustão 

interna e turbinas, que vem sendo utilizados no meio industrial por longos anos em 

plantas de cogeração (Combined Heat and Power - CHP) e como forma controle da 

demanda de ponta. Nas últimas décadas, tecnologias baseadas em fontes renováveis, 

em especial a fotovoltaica, a eólica e a hídrica, tem tido grande difusão, apresentando 
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um crescente aumento da potência instalada. Em adição, tecnologias emergentes de 

geração e armazenamento de energia, como células de combustível, volantes de 

inércia (flywheels), microturbinas a gás e motores stirling podem adquirir significância 

comercial considerável nos próximos anos (JENKINS et. al., 2000). 

Um dos principais objetivos das microrredes é combinar os benefícios das 

tecnologias de geração não convencionais e renováveis, com baixas emissões de gás 

carbônico, com os elevados índices de eficiência das plantas de CHP. A perspectiva 

de uso de biocombustíveis e dispositivos de armazenamento de energia vem sendo 

foco de estudo de diversos grupos de pesquisa pelo mundo. A escolha da tecnologia 

de geração depende de diversos fatores, tais como clima e topologia da região, 

disponibilidade de combustível e as condições sobre as quais a planta de GD será 

operada (CHOWDHURY et. al., 2009).  

As principais tecnologias de geração distribuída adaptáveis às microrredes são: 

 Sistemas de cogeração e trigeração; 

 Aerogeradores; 

 Painéis fotovoltaicos; 

 Centrais geradoras hidrelétricas; 

 Dispositivos de armazenamento de energia; 

 Vehicle-to-Grid (V2G). 

Os princípios básicos de funcionamento e o nível de adequação de tais 

microfontes aos sistemas de microrredes são apresentados no Apêndice A. 

 

3.6 CONDIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este capítulo abordou os conceitos de microrredes e as tecnologias de recursos 

energéticos distribuídos adaptados à operação neste tipo de estrutura. As microrredes 

apresentam-se como uma alternativa ao desenvolvimento do SEP, integrando 

aproveitamentos energéticos renováveis ou novas tecnologias baseadas em 

combustíveis fósseis com alto rendimento global do processo juntamente aos 

consumidores, aproximando a geração da demanda. Esta estrutura envolve o controle 

ativo das microfontes e das cargas, de modo a minimizar seus impactos ao sistema 

elétrico e potencializar seus benefícios. O estudo realizado evidencia a necessidade 
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de aprofundar a atividade de pesquisa em diversos fatores técnicos e econômicos, 

para possibilitar a utilização de microrredes em larga escala. 
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4 ANÁLISE DE FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO 

 
4.1 INTRODUÇÃO 

 
Este capítulo dedica-se à análise de ferramentas de simulação existentes que 

se adequam às necessidades do estudo em questão. São listados softwares voltados 

ao projeto conceitual de microrredes, efetuando-se um breve comparativo de suas 

capacidades. Na sequência são introduzidas as ferramentas de análise de redes de 

distribuição de energia elétrica na presença de geração distribuída utilizadas de forma 

mais recorrente na literatura e nos trabalhos acadêmicos. Por fim, é realizada uma 

descrição do software escolhido, o OpenDSS, apresentando os módulos básicos 

necessários para a modelagem de redes, cargas, geradores, dentre outros. 

 

4.2 SOFTWARES DISPONÍVEIS NO MERCADO 

 

Existem no mercado uma série de softwares voltados à simulação de sistemas 

elétricos de potência. Entretanto, não há uma única plataforma capaz de atender a 

todos os cenários simultaneamente. Moffet, Sirois e Beauvais (2011) dividem tais 

ferramentas em três grupos majoritários:  

 Ferramentas para a análise de transitórios, utilizadas para avaliar o impacto 

de eventos como o acionamento de proteções, curto-circuitos e descargas 

atmosféricas na rede, utilizando modelos com grande espectro de 

frequência, usualmente desde a corrente contínua até os MHz. São 

exemplos de programas: EMTP-RV, EMTDC, SymPowerSystems, etc; 

 Análises em tempo real com entradas e saídas externas e, no geral, com 

equipamentos e sistemas externos, também voltadas ao estudo de 

transitórios, sendo utilizadas primariamente para verificar o comportamento 

de novos equipamentos conectados à rede, como relés de proteção. Alguns 

exemplos são: RTDS, Opal-RT, Hypersim, etc; 

 Softwares para o cálculo do fluxo de potência, capazes de obter a resposta 

em regime de linhas de transmissão e distribuição, a partir da entrada de 

seus parâmetros, bem como dos demais componentes do sistema, tais 

como transformadores, geradores, cargas, etc. Tais programas fornecem 
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tensões e ângulos de todas as barras do sistema e a amplitude e direção 

dos fluxos de potência nas linhas. Como exemplo, podem ser citados: 

PSAF, ETAP, PSS/E, PowerWorld, GridLab-D, OpenDSS, dentre outros. 

No âmbito das microrredes, pode ser criada ainda uma nova categoria, 

referente à softwares voltados ao projeto conceitual e à análise econômica do sistema. 

Stamp e Clark (2011) realizaram um estudo comparativo entre estas ferramentas, cujo 

resultado é exibido na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Comparativo entre softwares comerciais voltados ao projeto conceitual 

de microrredes 
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                 FONTE: Adaptado de STAMP e CLARK, 2011. 

O foco do presente trabalho é a análise dos impactos da integração de 

microrredes nos sistemas de distribuição. Serão analisadas apenas situações em 

regime, em cenários no qual as microrredes apresentem-se conectadas à rede, 

existindo portanto a possibilidade de injeção de potência por parte das mesmas. Desta 

maneira, a categoria de softwares dentre as acima citadas que mais se adequa é 

aquela voltada ao cálculo do fluxo de potência. 

A revisão da literatura sobre o tema permite a identificação de diversos 

softwares que vem sendo utilizados para este tipo de estudos. Dentre eles, os mais 

recorrentes são PowerWorld, Matlab-Simulink, GridLab-D e OpenDSS. A seguir, é 

realizada uma breve descrição dessas quatro ferramentas. 
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4.2.1 PowerWorld 

 
O PowerWorld Simulator é um programa criado para a simulação de sistemas 

elétricos de potência de alta tensão, em intervalos de tempo que vão de minutos a 

dias. Sua versão completa é capaz de reproduzir sistemas com até 250000 barras. 

Versões de avaliação e educacionais, com 12 e 40 barras, respectivamente, também 

estão disponíveis. O grande diferencial do software é o projeto gráfico do sistema, a 

partir da inserção e parametrização de blocos dos componentes, diferentemente da 

maioria dos simuladores, que trabalham com linhas de códigos. 

Embora o foco deste simulador seja sistemas de transmissão em alta tensão, 

algun autores efetuaram estudos de microrredes no mesmo. Shuhui, Proano e Zhang 

(2012) efetuaram um estudo do fluxo de potência em microrredes operando nos 

modos isolado e conectada à rede, sob diferentes estratégias de controle dos 

inversores de frequência. Já Logenthiran et. al. (2010) realizou a análise da operação 

de uma microrrede residencial multi-agentes em modo isolado, composta por dez tipos 

diferentes de unidades geradoras. 

 

4.2.2 Matlab/Simulink 

 
O Simulink é uma ferramenta de programação via diagrama de blocos 

largamente utilizada nos mais diversos campos do meio acadêmico. Dada a grande 

difusão, esta ferramenta tem sido escolhida por um grande número de pesquisadores. 

O Simulink dispõe do toolbox SimPowerSystems, que consiste numa biblioteca de 

modelos e ferramentas de análises e simulação de sistemas elétricos de potência. 

Embora esta ferramenta auxilie no desenvolvimento do modelo de microrrede, grande 

parte dos componentes não são abrangidos pela biblioteca e devem, portanto, ser 

modelados a partir das equações matemáticas que descrevem seu comportamento 

físico. Tal exigência eleva o nível de complexidade do projeto e exige elevados tempos 

de computação, sendo seu uso recomendado para análises mais complexas, de 

aspectos transitórios como a ressincronização de uma microrrede em modo isolado à 

rede principal, como é o caso do trabalho desenvolvido por Kanellos, Tsouchnikas e 

Hatziargyriou (2005). 
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4.2.3 GridLab-D 

 
O GridLab-D é um software de código aberto (open source) desenvolvido pelo 

Departamento de Energia dos Estados Unidos no PNNL (Pacific NorthWest National 

Laboratory) para atuar como uma ferramenta flexível de simulação de sistemas de 

distribuição de energia elétrica, permitindo a análise da integração de fontes 

renováveis e de novas tecnologias, como smart grids e microrredes. 

Moffet, Sirois e Beauvais (2011) citam a capacidade do programa de modelar 

cargas domésticas, tanto elétricas (lava-louças, geladeira, máquina de lavar roupa, 

etc.) quanto térmicas (aquecedor, ar condicionado, etc.) e de simular a gestão da 

demanda de energia dos consumidores. Souza (2014) apresenta uma análise 

detalhada do software e efetua a simulação dos impactos da inserção de uma unidade 

residencial e um gerador fotovoltaico no sistema de teste radial de 4 barras do IEEE. 

Ahourai e Faruque (2013) estudam os impactos da inserção de microrredes dotadas 

de veículos elétricos na rede de distribuição. 

Apesar de se apresentar como uma alternativa promissora para a simulação de 

redes de distribuição na presença de microrredes, o software ainda se encontra em 

uma fase intermediária de desenvolvimento, não dispondo de interface gráfica e 

possuindo alguns módulos incompletos. A disponibilidade de material de treinamento 

também é baixa. A tendência é que nos próximos anos o GridLab-D atinja sua 

maturidade e apresente-se como uma das principais plataformas open source para 

este tipo de simulação. 

 

4.2.4 OpenDSS 

 
Assim como o GridLab-D, o OpenDSS é um programa de código aberto, voltado 

à simulação de redes de distribuição de energia elétrica num ambiente de avançada 

modernização e automação. Originalmente foi desenvolvido como uma ferramenta 

para o cálculo de harmônicos e inter-harmônicos na rede de distribuição pela 

Electroteck Concepts, em 1997. Mais tarde, em 2004, foi adquirido pelo Electrical 

Power Research Institute (EPRI), que tornou seu código-fonte disponível.  

Em razão de sua origem no campo dos harmônicos, o software apresenta 

diferenças claras nos métodos de resolução empregados, se comparado aos demais 
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programas disponíveis no mercado. Ferramentas tradicionais de resolução de fluxo 

de potência trabalham com análises no domínio do tempo, utilizando algoritmos de 

resolução de sistemas não lineares, como o método de Newton-Raphson. Já o 

OpenDSS efetua a análise no domínio da frequência a partir da matriz de impedância 

do circuito e um método próprio de cálculo da injeção de corrente nas barras. Tais 

características permitem que as tensões e correntes em todos os nós do circuito sejam 

obtidas com poucas iterações. Moffet, Sirois e Beauvais (2011) realizam a 

comparação dos tempos de computação de três softwares, dentre eles o OpenDSS e 

o GridLab-D, para o cálculo do fluxo de potência em diversos cenários. No geral, o 

OpenDSS apresentou um tempo 75% menor que aquele gasto pelo GridLab-D na 

resolução dos problemas. 

O programa está em constante desenvolvimento por parte de seus proprietários 

e vem sendo utilizado recorrentemente em estudos de impactos da integração de 

geração distribuída, como aquele efetuado por Paludo (2014), onde são avaliados os 

impactos de elevados níveis de penetração fotovoltaica na rede, ou a tese de Ureh 

(2011), que avalia as consequências dos carregadores domésticos de veículos 

elétricos. 

Em virtude das vantagens acima citadas do OpenDSS em relação aos demais 

programas estudados, ele foi escolhido como plataforma para a realização das 

simulações subsequentes. Em adição, o Matlab foi utilizado para o tratamento dos 

resultados fornecidos pelo OpenDSS e a geração de gráficos.  

As subseções a seguir apresentam o passo-a-passo para a criação do modelo 

de um sistema de distribuição utilizando o software. São apresentados os comandos 

e parametrizações básicas. Para a lista completa de parâmetros, recomenda-se a 

leitura do manual do software, disponível em EPRI, 2013. Os exemplos de códigos 

apresentados referem-se à implementação do caso base utilizado para as simulações 

posteriores, no Capítulo 5. 

 

4.2.4.1 Linguagem de Programação 

 

O desenvolvimento de modelos de simulação no OpenDSS se dá a partir de 

scripts desenvolvidos em uma linguagem de programação própria. Os arquivos 
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contendo a definição do sistema a ser simulado podem ser criados em qualquer editor 

de texto, desde que salvos na extensão ‘.dss’.  A sintaxe básica é da forma: 

 

Onde: 

 Comando: termo que informa o que deve ser realizado, como a criação de um 

novo elemento, a resolução do fluxo de potência ou a criação de um gráfico; 

 Classe: tipo de objeto ao qual o comando será aplicado, como linhas (line), 

cargas (load) ou geradores (generator); 

 Nome_Elemento: Identificador do elemento, definido pelo usuário; 

 Parâmetro1, parâmetro2: Definição dos parâmetros do objeto, conforme sua 

classe.  

Os campos podem ser separados por vírgula ou espaço em branco. Linhas de 

comentários podem ser iniciadas com uma exclamação (!) ou barra dupla (//). Para 

comandos multi-linhas, utiliza-se o acento (~) no início de cada linha. 

A Tabela 4.2 apresenta a lista de comandos básicos do OpenDSS, juntamente 

com uma descrição sucinta dos mesmos. 

Tabela 4.2 - Lista de comandos básicos do OpenDSS 

Comando Descrição 

New Cria um novo elemento 

Edit Edita o elemento especificado 

Set Define as opções do solver 

Solve Executa a simulação 

Show 
Exibe o relatório indicado com resultados do 
fluxo de potência 

Export 
Exporta os resultados indicados do fluxo de 
potência em formato de texto ou csv 

Plot 
Plota o resultado do fluxo de potência para a 
variável especificada 

Redirect 
Inclui o trecho de código presente no arquivo 
informado no script atual 

  FONTE: Adaptado de EPRI, 2013. 

O software permite a inclusão de arquivos externos por meio do comando 

redirect. Ao ser chamado, tal comando insere o script indicado na linha em que foi 

chamado. Esta funcionalidade é particularmente útil na definição de curvas de carga 

Comando  Classe.Nome_Elemento  parâmetro1=valor1  parâmetro2=valor2 
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e na divisão de um programa de grandes dimensões em arquivos menores, 

específicos por tipo de objeto, por exemplo. 

 

4.2.4.2 Barra de Referência 

 
O primeiro passo para a criação de um modelo é criar um novo circuito. Quando 

um objeto da classe é definido, o software cria automaticamente um barramento 

(SourceBus) e uma fonte (Source). Esta é considerada a barra de referência do 

modelo. O usuário deve então editar suas características, como potência de curto 

circuito, tensão, número de fases,  resistências e reatâncias de sequência positiva, 

negativa e zero, etc. 

 

4.2.4.3  Transformadores 

 
Os transformadores são implementados como um elemento de transmissão de 

energia de dois ou mais enrolamentos, com conexão padrão Y-Δ. O usuário pode 

definir o número desejado de fases e enrolamentos. Alguns dos parâmetros de maior 

interesse do modelo são apresentados 

Tabela 4.3 – Principais parâmetros para a definição de transformadores no OpenDSS 

Parâmetro Descrição 

Phases Número de fases 

Windings Número de enrolamentos 

wdg Indica a qual enrolamento os dados subsequentes se referem 

bus barra na qual o barramento está conectado 

conn Tipo de conexão do enrolamento 

kv Tensão nominal do enrolamento 

kva Potência nominal do enrolamento 

%r Resistência percentual do enrolamento na base da potência nominal 

XHL 
Reatância percentual do enrolamento de alta tensão para o de baixa 
tensão 

XHT 
Resistência percentual do enrolamento de baixa tensão para o 
terciário 

XLT 
Resistência percentual do enrolamento de alta tensão para o 
terciário 

 FONTE: Adaptado de EPRI, 2013. 
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O extrato de código abaixo exemplifica a criação de um transformador trifásico 

de dois enrolamentos, conexão Y- Y, 4.16/0.48 kV com potência nominal de 500 kVA, 

utilizado nas simulações do Capítulo 5. 

 

 

4.2.4.4 Reguladores de Tensão 

 
O objeto RegControl é projetado para emular um regulador de tensão padrão 

utilizado em sistemas de distribuição, com função de compensação de queda de 

tensão na linha. Ele é conectado ao enrolamento em que se deseja monitorar a 

tensão, atuando sobre seus taps.  

 

Tabela 4.4 - Principais parâmetros para a definição de reguladores de tensão no 

OpenDSS 

Parâmetro Descrição 

Transformer 
Identificador do transformador ao qual o regulador de 
tensão está conectado 

Winding Enrolamento monitorado pelo regulador de tensão 

vreg 
Parâmetro em Volts, que multiplicado por ptratio deve 
fornecer a tensão no enrolamento do transformador 

band Largura de banda, em Volts, para a barra controlada 

delay 
Atraso de tempo entre o instante em que a tensão sai da 
faixa máxima para determinado tap e o momento de 
troca de tap 

ptratio Relação do transformador de potencial  

Ctprim 
Corrente nominal do primário do transformador de 
corrente  

R 
Parâmetro R do compensador de linha, expresso em 
volts 

X 
Parâmetro X do compensador de linha, expresso em 
volts 

FONTE: Adaptado de EPRI, 2013. 

 

New Transformer.XFM1  Phases=3   Windings=2  XHL=2 

~ wdg=1 bus=633       conn=Wye kv=4.16    kva=500    %r=.55     XHT=1 

~ wdg=2 bus=634       conn=Wye kv=0.480    kva=500    %r=.55   XLT=1 
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O código abaixo exemplifica a definição de um regulador de tensão monofásico, 

como um daqueles utilizados nas simulações do Capítulo 5.  

 

 

4.2.4.5 Linhas 

As linhas de distribuição são modeladas pelo OpenDSS através do modelo π, 

com capacitância shunt. As impedâncias da linha podem ser especificadas a partir dos 

valores dos componentes simétricos, por matrizes ou através de referência à um 

objeto do tipo LineCode. Este último é um tipo de objeto que armazena as 

características de impedância de linhas e cabos. Ele é particularmente útil quando o 

sistema a ser simulado possui grandes dimensões e linhas com características 

semelhantes. Com o uso do LineCode é possível gerar uma biblioteca contendo as 

matrizes de impedância das linhas e simplesmente referenciá-las no momento da 

criação do objeto Line. 

 

Tabela 4.5 -  Principais parâmetros para a definição de linhas no OpenDSS 

Parâmetro Descrição 

bus1 Barra onde a linha se inicia 

bus2 Barra onde a linha termina 

linecode 
Referência a objeto LineCode contendo os valores 
de impedância da linha 

length Comprimento  

phases Número de fases 

 FONTE: Adaptado de EPRI, 2013. 

O código abaixo apresenta a definição de um LineCode e sua posterior 

utilização para a criação de uma linha: 

 

new regcontrol.Reg1  transformer=Reg1 winding=2   

~vreg=122  band=2  ptratio=20 ctprim=700  R=3   X=9 

New linecode.mtx601 nphases=3 BaseFreq=60  
~ rmatrix = (0.3465 | 0.1560 0.3375 | 0.1580 0.1535 0.3414 )  
~ xmatrix = (1.0179 | 0.5017 1.0478 | 0.4236 0.3849 1.0348 )  
~ units=mi 

 

New Line.650632    Phases=3 Bus1=RG60.1.2.3   Bus2=632.1.2.3   

~LineCode=mtx601 Length=2000 units=ft 
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4.2.4.6 Bancos de Capacitores 

 
O modelo básico do banco de capacitores adotado pelo OpenDSS é o de um 

elemento de dois terminais. Caso seja especificada apenas uma barra, o programa 

considera que o banco é do tipo shunt, sendo sua conexão padrão do tipo estrela 

aterrada. Outras conexões possíveis são estrela isolada, delta e série. 

Os parâmetros mínimos para a especificação de um banco de capacitores são 

apresentados na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - Principais parâmetros para a definição de bancos de capacitores no 

OpenDSS 

Parâmetro Descrição 

bus1 Barra onde o banco de capacitores está inserido 

phases Número de fases 

kvar Potência reativa total do banco 

kv Tensão nominal do banco 

 FONTE: Adaptado de EPRI, 2013. 

O script a seguir exemplifica a definição de um banco de capacitores trifásico 

de 600 kVAr, com tensão nominal de 4.16 kV. 

 

 

4.2.4.7 Curvas de Carga e Geração 

 
O comportamento dinâmico de cargas e geradores é definido a partir do objeto 

Loadshape. Ele consiste numa série de multiplicadores, usualmente normalizados 

entre 0 e 1 p.u., que são aplicados aos valores nominais de potência da carga ou 

gerador de modo a representar sua variação durante determinado período de tempo. 

A Tabela 4.7 exibe os parâmetros mínimos para a definição de curvas de carga. 

Tabela 4.7 - Principais parâmetros para a definição do objeto loadshape no OpenDSS 

Parâmetro Descrição 

npts Número de pontos da curva 

interval Intervalo entre os pontos 

csvfile Nome do arquivo contendo os dados 

 FONTE: Adaptado de EPRI, 2013. 

New Capacitor.Cap1 Bus1=675 phases=3 kVAR=600 kV=4.16 
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Os pontos da curva devem ser definidos por meio de um arquivo de texto ou 

.csv, localizado na mesma pasta do script.  A linha de comando abaixo exemplifica a 

criação de uma curva de carga com dados horários relativos ao período de um dia, a 

partir de um arquivo de definição externo. 

 

 

4.2.4.8 Cargas 

 
O modelo de cargas do software considera que estas são balanceadas entre o 

número de fases especificadas. Para a criação de cargas desbalanceadas, estas 

devem ser modeladas como cargas monofásicas para cada fase. As cargas podem 

ser especificadas em função da potência ativa e fator de potência, da potência ativa e 

da potência reativa, ou da potência reativa e do fator de potência. Caso a definição 

ocorra de outra forma, podem ocorrer erros. A Tabela 4.8 exibe os principais 

parâmetros para a modelagem de cargas. 

Tabela 4.8 - Principais parâmetros para a definição de cargas  no OpenDSS 

Parâmetro Descrição 

bus1 Barra onde a carga está conectada 

phases Número de fases 

kv Tensão nominal da carga 

kw Potência ativa nominal total 

pf Fator de potência 

model Definição do modelo da carga 

yearly Curva de carga anual 

daily Curva de carga diária 

conn Tipo de conexão da carga 

vminpu 
Tensão mínima em p.u. na qual o modelo selecionado é aplicado. 
Abaixo desta tensão, a carga é considerada como impedância 
constante 

vmaxpu 
Tensão máxima em p.u. na qual o modelo selecionado é aplicado. 
Acima desta tensão, a carga é considerada como impedância 
constante 

FONTE: Adaptado de EPRI, 2013. 

new loadshape.RESIDENCIAL npts=24 interval=1.0 csvfile=RESIDENCIAL.txt 
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É possível aplicar curvas de carga diárias ou anuais às cargas, a partir dos 

parâmetros yearly e daily e um objeto Loadshape previamente definido. O parâmetro 

model define o comportamento da carga em relação à tensão: 

 1 – Potência ativa e reativa constantes; 

 2 – Impedância constante; 

 3 – Potência ativa constante e potência reativa varia com o quadrado da 

tensão; 

 4 – Potência ativa varia linearmente e potência reativa varia com o quadrado 

da tensão; 

 5 – Potência ativa constante e corrente constante; 

 6 – Potência ativa constante e potência reativa fixa; 

 7 – Potência ativa constante e potência reativa fixa com impedância no valor 

nominal; 

 8 – Modelo ZIP 

As potências definidas como “constantes” podem variar de acordo com a curva 

de carga aplicada, já aquelas consideradas “fixas” mantém sempre o valor definido 

pelo usuário, independentemente da existência de uma curva de cagra. 

O tipo de carga definido pelo parâmetro model é utilizado na solução do fluxo 

de potência enquanto a tensão na barra em que a carga se encontra permanecer entre 

os limites vminpu e vmaxpu. Fora desta faixa, o programa altera automaticamente o 

modelo para o tipo impedância constante. Este artifício é utilizado para facilitar a 

convergência da solução do fluxo de potência.  

O código a seguir exemplifica a especificação de uma carga monofásica com  

potência ativa de 4,8 kW e potência reativa de 3,6 kVAr para a simulação diária 

utilizando a curva de carga definida no exemplo da seção 4.2.4.7. 

 

 

 

 

 

New Load.634A_1 Bus1=634.1     Phases=1 Conn=Wye  Model=1  

~kV=0.277  kW=4.8   kvar=3.6 Vminpu=.90 Vmaxpu=1.10  

~daily=RESIDENCIAL status=variable 
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4.2.4.9 Geradores 

 
Os geradores são definidos pelo programa, no modo de solução de fluxo de 

potência, como cargas negativas que pode ser despachada de acordo com um objeto 

Loadshape. O software dispõe ainda de modelos especiais para a análise de 

harmônicos e de transitórios, que não serão abordados por fugir ao escopo do 

trabalho. 

Assim como as cargas, os geradores possuem um parâmetro model que define 

o modo com que o objeto se comporta com a variação da tensão em seus terminais. 

Ele pode ser ajustado em: 

 1 – Injeção constante de potência ativa com o fator de potência 

especificado; 

 2 – Admitância constante; 

 3 – Potência ativa constante e tensão terminal constante; 

 4 – Potência ativa constante, potência reativa fixa; 

 5 – Potência ativa constante e potência reativa fixa como uma reatância fixa; 

 6 – Computa a injeção de potência a partir de modelo escrito pelo usuário; 

 7 – Potência ativa e potência reativa constantes, com corrente limitada 

abaixo de Vminpu (modelo simples de inversor). 

A Tabela 4.9 apresenta a lista básica de parâmetros necessários para a 

especificação de geradores. 

Tabela 4.9 - Principais parâmetros para a definição de geradores no OpenDSS 

Parâmetro Descrição 

bus1 Barra onde o gerador está conectado 

phases Número de fases 

kv Tensão nominal  

kw Potência ativa nominal total 

pf Fator de potência 

model Definição do modelo da carga 

yearly Curva de carga anual 

daily Curva de carga diária 

conn Tipo de conexão da carga 

 FONTE: Adaptado de EPRI, 2013. 
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O trecho de código abaixo ilustra a modelagem de um gerador fotovoltaico 

monofásico com potência de pico de 2 kW, com curva de despacho diária. 

 

 

4.2.4.10 Monitor e EnergyMeters 

 

O OpenDSS dispõe de dois objetos para a coleta de dados durante a 

simulação. A classe Monitor permite o armazenamento de dados referentes a tensão, 

corrente e potência em todas as fases do elemento ao qual estiver conectado. O 

parâmetro mode permite a seleção do modo de operação. 

Após a solução do fluxo de potência, o comando export deve ser utilizado para 

exportar as variáveis monitoradas em um arquivo .csv. 

Tabela 4.10 – Parâmetros do objeto monitor 

Parâmetro Descrição 

element Nome do elemento ao qual o monitor será conectado 

terminal Número do terminal do elemento ao qual o monitor será conectado 

mode 

modo de operação: 

0: Tensão e corrente 

1: Potência 

2: Taps 

3: Variáveis de estado 

ppolar 
Define se os valores serão salvos em coordenadas polares ou 
cartesianas. Por padrão, elas são salvas no sistema polar 

FONTE: Adaptado de EPRI, 2013. 

Já a classe EnergyMeter simula o comportamento de um medidor de energia 

inteligente, capaz de acessar valores em todos os elementos do circuito à jusante. Ele 

é capaz de registrar valores de potências ativas e reativas, energia comercializada, 

perdas técnicas, dentre outros. Sua definição é semelhante à de um monitor, 

indicando o elemento e o terminal ao qual o medidor será inserido.  

As linhas de código a seguir definem monitores para o registro da tensão, 

corrente e potência nos terminais do enrolamento primário de um transformador, bem 

como um medidor de energia alocado na subestação.. 

New Generator.GFV634A_1 Bus1=634.1 Phases=1 kV=0.277  

~kW=2 pf=1  model=7  daily=SOLAR status=variable 
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4.3 CONDIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresentou o estudo de softwares de simulação disponíveis para 

a simulação de redes de distribuição de energia elétrica na presença de recursos 

energéticos distribuídos. Dentre as alternativas analisadas, a que se mostrou mais 

adaptada às necessidades do problema foi o OpenDSS, que foi selecionado como 

ferramenta base para as análises realizadas no capítulo 5.  

new monitor.675_PQ element=Transformer.XFM2 1 mode=1 ppolar=no 
new monitor.675_VI element=Transformer.XFM2 1 mode=0 
new energymeter.ME element=transformer.Sub terminal=1 
 
export monitors 675_PQ 
export monitors 675_VI 
export meters 
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5 ESTUDO DE CASO 

 
5.1 INTRODUÇÃO 

O presente capítulo engloba e aplica os conhecimentos debatidos nos capítulos 

anteriores num estudo dos impactos técnicos da integração de geração distribuída em 

uma rede de distribuição de energia elétrica. Foi utilizado como base o modelo radial 

de 13 barras do IEEE, tendo este sido analisado sob diversos cenários de penetração 

de GD. Os resultados são discutidos e comparados entre si, visando identificar os 

potenciais de melhoria e as desvantagens geradas pela conexão de microrredes ao 

sistema de distribuição de energia elétrica. 

 

5.2 SISTEMA DE TESTE 

 
O sistema de distribuição de energia elétrica selecionado para as análises foi o 

sistema radial IEEE 13 barras (IEEE, 2001). Embora suas dimensões sejam 

reduzidas, esta rede possui algumas características - como a presença de reguladores 

de tensão individuais para todas as fases, bancos de capacitores, cargas 

desbalanceadas de diversos modelos, linhas aéreas e subterrâneas – que a tornam 

um bom sistema de teste, sendo um dos mais recorrentes na literatura. 

 

Figura 5.1 – Sistema de teste radial IEEE 13 barras. 

FONTE: IEEE, 2001. 
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O diagrama unifilar do sistema é apresentado na Figura 5.1. Sua descrição 

completa pode ser consultada no Apêndice B. 

A barra 650 representa a saída da subestação, dotada de um transformador 

trifásico de 5 MVA e relação 115/4.16 kV (conexão delta / estrela aterrada), com 

reguladores de tensão sob carga de operação individual para cada fase. Entre as 

barras 633 e 634 há um transformador trifásico com potência de 500 kVA e relação 

4.16/0.48 kV (conexão estrela aterrada / estrela aterrada), sendo a barra 634, portanto, 

o único segmento em baixa tensão da rede. 

O sistema possui trechos de linhas monofásicas, bifásicas e trifásicas, aéreas 

e subterrâneas, com diferentes geometrias. As cargas localizadas são, em sua 

maioria, desbalanceadas, conforme o apresentado na Tabela 5.1. Relativamente ao 

tipo, a primeira letra descreve a conexão (Y – Estrela; D – Delta), enquanto o segundo 

código refere-se ao seu comportamento (PQ – Potência constante; Z – Impedância 

constante; I – Corrente constante). 

Tabela 5.1 - Cargas localizadas do sistema IEEE 13 barras 

Barra Tipo 
Fase A Fase B Fase C 

(kW) (kVAr) (kW) (kVAr) (kW) (kVAr) 

634 Y-PQ 160 110 120 90 120 90 

645 Y-PQ 0 0 170 125 0 0 

646 D-Z 0 0 230 132 0 0 

652 Y-Z 128 86 0 0 0 0 

671 D-PQ 385 220 385 220 385 220 

675 Y-PQ 485 190 68 60 290 212 

692 D-I 0 0 0 0 170 151 

611 Y-I 0 0 0 0 170 80 

TOTAL 1158 606 973 627 1135 753 

   FONTE:  IEEE, 2001 

Existem ainda cargas distribuídas entre as barras 632 e 671, cujas potências 

são apresentadas na Tabela 5.2.  

Tabela 5.2 - Cargas Distribuídas do sistema IEEE 13 barras 

Barra 
A 

Barra 
B 

Tipo 
Fase A Fase B Fase C 

(kW) (kVAr) (kW) (kVAr) (kW) (kVAr) 

632 671 Y-PQ 17 10 66 38 117 68 

 FONTE:  IEEE, 2001 
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Como o OpenDSS não possui um modelo específico para cargas distribuídas, 

estas foram definidas como cargas pontuais localizadas numa barra virtual, à uma 

distância da barra 632 equivalente a 1/3 do comprimento da linha entre as barras 632 

e 671. 

Para efetuar a compensação da energia reativa demandada pelas cargas, 

existem dois bancos de capacitores, instalados nas barras 675 e 611, com as 

potências exibidas na Tabela 5.3.  

Tabela 5.3 – Bancos de capacitores do sistema IEEE 13 barras 

Barra 
Fase A Fase B Fase C 

(kVAr) (kVAr) (kVAr) 

675 200 200 200 

611 0 0 100 

TOTAL 200 200 300 

      FONTE:  IEEE, 2001 

 

5.2.1 Validação do Modelo 

 
Os resultados oficiais do fluxo de potência (IEEE, 2001) do sistema IEEE 13 

barras, descrito na seção anterior, foram utilizados para a validação da modelagem 

realizada no software OpenDSS. A Tabela 5.4 apresenta o comparativo entre as 

potências, enquanto a Tabela 5.5 expõe as tensões e ângulos nas barras.  

 

Tabela 5.4 - Comparativo entre potências e perdas totais obtidas pela resolução do 

fluxo de potência no OpenDSS e os valores de referência do IEEE para o sistema 

radial 13 barras. 

 OpenDSS Valores de Referência 

Potência ativa total (kW) 3578.02 3577.191 

Potência reativa total (kVAr) 1722.73 1724.772 

Potência total (kVA) 3971.15 3971.289 

Perdas ativas (kW) 110.544 111.063 

Perdas reativas (kVAr) 322.307 324.653 

Perdas Totais (kVA) 340.737 343.124 
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Tabela 5.5 - Comparativo entre as tensões nas barras obtidas pela resolução do fluxo 

de potência no OpenDSS e os valores de referência do IEEE para o sistema radial 13 

barras. 

  OpenDSS  Valores de Referência 

Barra Fase Tensão (p.u.) Ângulo (º)  Tensão (p.u.) Ângulo (º) 

650 

A 0.9999 0.0   1.0000 0.0 

B 0.9999 -120.0  1.0000 -120.0 

C 0.9999 120.0  1.0000 120.0 

RG60 

A 1.0623 0.0  1.0625 0.0 

B 1.0499 -120.0  1.0500 -120.0 

C 1.0685 120.0  1.0687 120.0 

632 

A 1.0208 -2.5  1.0210 -2.5 

B 1.0418 -121.7  1.0420 -121.7 

C 1.0175 117.8  1.0174 117.8 

633 

A 1.0177 -2.6  1.0180 -2.6 

B 1.0399 -121.8  1.0401 -121.8 

C 1.0149 117.8  1.0148 117.8 

634 

A 0.9938 -3.2  0.9940 -3.2 

B 1.0216 -122.2  1.0218 -122.2 

C 0.9960 117.3  0.9960 117.3 

645 
B 1.0326 -121.9  1.0329 -121.9 

C 1.0155 117.8  1.0155 117.9 

646 
B 1.0309 -122.0  1.0311 -122.0 

C 1.0134 117.9  1.0134 117.9 

671 

A 0.9894 -5.3  0.9900 -5.3 

B 1.0533 -122.4  1.0529 -122.3 

C 0.9790 116.1  0.9778 116.0 

680 

A 0.9894 -5.3  0.9900 -5.3 

B 1.0533 -122.4  1.0529 -122.3 

C 0.9790 116.1  0.9778 116.0 

684 
A 0.9874 -5.3  0.9881 -5.3 

C 0.9769 116.0  0.9758 115.9 

611 A 0.9749 115.8  0.9738 115.8 

652 A 0.9819 -5.3  0.9825 -5.3 

692 

A 0.9894 -5.3  0.9900 -5.3 

B 1.0533 -122.4  1.0529 -122.3 

C 0.9790 116.1  0.9777 116.0 

675 

A 0.9829 -5.6  0.9835 -5.6 

B 1.0556 -122.5  1.0553 -122.5 

C 0.9771 116.1  0.9758 116.0 
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A análise comparativa dos valores apresentados nas tabelas anteriores 

relativos à solução do fluxo de potência permite concluir que o modelo introduzido na 

ferramenta de simulação selecionada foi adequado para o problema em estudo. As 

pequenas divergências entre valores devem-se principalmente ao fato da carga 

distribuída entre as barras 632 e 671 ter sido modelada como uma carga pontual. 

 

5.3 SISTEMA BASE - IEEE 13 BARRAS MODIFICADO 

 
Os estudos subsequentes foram efetuados sobre uma variante proposta este 

trabalho do modelo IEEE 13 barras, como visto na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 - Sistema de teste baseado no modelo radial IEEE 13 barras. 

Foram adicionados quatro transformadores trifásicos nas barras 671, 675, 680 

e 692, com as mesmas especificações do transformador FXM-1, já existente no 

modelo original (500 kVA, 4.16/0.48 kV, conexão estrela aterrada / estrela aterrada). 

Embora o nível tensão de 480/277V não seja usual no panorama brasileiro, ele é 

comumente encontrado em instalações de baixa tensão na América do Norte, em 

especial naquelas voltadas à iluminação industrial e sistemas de climatização 

(Heating, Ventilation, and Air Conditioning – HVAC) (CCS, 2014). Optou-se pela 
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utilização deste nível de tensão nos novos transformadores a fim de se manter a 

padronização de tensões existente no modelo IEEE 13 barras original. 

A estes transformadores, foram conectados consumidores residenciais 

monofásicos em baixa tensão (277 V). Segundo Chaves, Schuch e Roggia (2010), a 

média de carga instalada na classe residencial no Brasil varia entre 7 kVA e 9 kVA, 

dependendo da região de análise. Tal faixa foi tomada como referência e seus limites 

foram expandidos em 1 kVA, visando abranger um maior número de possibilidades, 

resultando em consumidores com potência instalada entre 6 kVA e 10 kVA. 

Para cada um dos valores de potência aparente foram modelados 

consumidores com três fatores de potência distintos (0,80, 0,85 e 0,90), com base no 

trabalho de Bandini e Francato (2010), que calcula o fator de potência médio 

ponderado de instalações residências como sendo de 0,86. Convém ressaltar que o 

uso de fator de potência constante para consumidores residenciais é uma 

aproximação, uma vez que este apresenta variabilidade contínua ao longo do dia, em 

virtude do funcionamento de diferentes tipos de equipamentos domésticos, que 

possuem dinâmicas elétricas distintas. A partir dos parâmetros discutidos, foram 

elaborados 15 tipos de consumidores, com as características apresentadas na Tabela 

5.6. 

Tabela 5.6 – Relação dos tipos de unidades consumidoras residenciais inseridas no 

modelo IEEE 13 barras modificado 

Tipo 

Carga 

Potência 
Aparente (kVA) 

Fator de 
Potência 

Potência 
Ativa (kW) 

Potência 
Reativa (kVAr) 

A 6,00 0,80 4,80 3,60 

B 6,00 0,85 5,10 3,16 

C 6,00 0,90 5,40 2,62 

D 7,00 0,80 5,60 4,20 

E 7,00 0,85 5,95 3,69 

F 7,00 0,90 6,30 3,05 

G 8,00 0,80 6,40 4,80 

H 8,00 0,85 6,80 4,21 

I 8,00 0,90 7,20 3,49 

J 9,00 0,80 7,20 5,40 

K 9,00 0,85 7,65 4,74 

L 9,00 0,90 8,10 3,92 

M 10,00 0,80 8,00 6,00 

N 10,00 0,85 8,50 5,27 

O 10,00 0,90 9,00 4,36 
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A curva de carga adotada para as simulações diárias, apresentada na Figura 

5.3, foi modelada tomando-se por base o trabalho de Souza et. al. (2010), tendo sido 

normalizada no sistema por unidade (p.u.) na faixa de 0 a 0.8, isto é, a demanda 

máxima dos consumidores, no horário de ponta, equivale a 80% da carga instalada. 

O consumo residencial é caracterizado por ser reduzido no período da manhã e tarde 

– momento em que os moradores usualmente estão ausentes das residências por 

motivo de trabalho ou estudo – e elevado no início da noite – quando os moradores 

retornam à seus domicílios -, tendo seu pico às 19h, impulsionado pela utilização do 

chuveiro elétrico que, no geral, é a carga de maior potência em residências. 

 

Figura 5.3 - Curva de carga utilizada para os consumidores residenciais na simulação 

diária. 

FONTE: Adaptado de Souza et. al. (2010). 

Os consumidores foram distribuídos ao longo do sistema conforme a Tabela 

5.7. Cada um dos novos transformadores inseridos recebeu 90 unidades 

consumidoras, enquanto o transformador FXM-1, pré-existente, recebeu apenas 30 

novas unidades consumidoras - uma vez que este já possuía outras cargas -, 

totalizando 390 unidades residenciais, com potência instalada total de 3120 kVA e 

potência máxima demandada de 2496 kVA no horário de ponta de consumo. As 

perdas nos alimentadores de baixa tensão que conectam o transformador ao medidor 

de energia foram desprezadas. A alocação dos consumidores entre as fases foi 

efetuada de modo aleatório, por meio de rotina implementada em Matlab. 
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Tabela 5.7 – Alocação das cargas residenciais nos transformadores do sistema IEEE 

13 barras modificado. 

Trafo 
Potência 

(kVA) 
Barra 
(MT) 

nº un. 
residenciais 

Potência 
instalada (kVA) 

Potência máxima 
demandada (kVA) 

FXM-1 500 633 30 240 192 

FXM-2 500 675 90 720 576 

FXM-3 500 680 90 720 576 

FXM-4 500 692 90 720 576 

FXM-5 500 671 90 720 576 

  TOTAL 390 3120 2496 
 

As cargas originais do modelo IEEE 13 barras, apresentadas anteriormente nas 

Tabelas 5.1 e 5.2, foram adaptadas e assumidas como representativas de 

consumidores comerciais. Para tal, a potência ativa das mesmas foi mantida e 

assumiu-se um fator de potência de 0,92 indutivo. A curva de carga para este tipo de 

consumidor, como apresentada na Figura 5.4, foi modelada de acordo com dados da 

Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG (2012). Ela caracteriza-se por um 

consumo elevado durante o horário comercial, entre as 09h e as 20h, devido 

principalmente às cargas de iluminação e climatização. Nesta faixa, há uma pequena 

redução do consumo entre as 12h e às 14h, devido ao horário de almoço, em que 

algumas cargas, como computadores e parte da iluminação são desligadas. 

 

Figura 5.4 - Curva de carga utilizada para os consumidores comerciais na simulação 

diária. 

FONTE: CEMIG, 2012. 
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Em adição às cargas existentes, foram adicionados ainda novas cargas na fase 

B, visando reduzir o desequilíbrio de tensão entre fases presente no modelo original 

de 13 barras, uma vez que esta fase apresenta originalmente baixo carregamento. 

Estas foram concentradas em três barras, como mostra a Tabela 5.8, sendo que seu 

despacho diário obedece a curva de carga comercial. 

Tabela 5.8 - Novas cargas inseridas na fase B do modelo IEEE 13 barras 

modificado. 

Barra 
Fase B 

(kW) (kVAr) 

645 250 150 

671 150 100 

692 200 125 

TOTAL 600 375 
 

Para atender a nova demanda total do horário de ponta, o transformador da 

subestação teve sua potência elevada de 5 MVA para 7 MVA. 

O sistema, da forma como descrito acima, foi utilizado como o caso base para 

as comparações com os demais cenários de penetração de GD analisados nas seções 

subsequentes. A seguir, são apresentados os resultados do fluxo de potência horário 

durante o período de 24 horas para o sistema carregado, sem a presença de fontes 

de geração distribuída. Foram abordados quatro tópicos: carregamento dos 

transformadores, energia comercializada e perdas, perfil de tensão e regulação de 

tensão. 

 

5.3.1 Carregamento dos Transformadores 

 
O carregamento do transformador FXM-1, exibido na Figura 5.5, apresenta 

características mistas em virtude de sua carga ser composta tanto por consumidores 

residenciais quanto comerciais. A carga eleva-se no período da manhã e permanece 

próxima do valor nominal até as 14h. No período da tarde e início da noite, entre as 

14h e as 21h, o trafo opera acima de seu carregamento nominal, prática comum entre 

as concessionárias, respeitando-se os limites térmicos do equipamento. A sobrecarga 

máxima foi observada às 19 horas, durante a ponta do consumo residencial, 

excedendo em 27,1% o carregamento nominal. 
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Figura 5.5 - Carregamento do transformador FXM-1 para o caso base 

Já o carregamento dos demais transformadores de 4.16/0.48 kV, apresentado 

na Figura 5.6, segue a curva de carga dos consumidores residenciais, já que somente 

este tipo de unidade é atendida por eles. Assim como o caso anterior, os trafos FXM-

2 a FXM-5 operam em regime de sobrecarga durante o horário de ponta, 

ultrapassando em 17,8% o carregamento nominal às 19 horas. 

 
Figura 5.6 - Carregamento dos transformadores FXM-2 a FXM-5 para o caso base 

 
Figura 5.7 - Carregamento do transformador da subestação para o caso base 
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O transformador da subestação apresenta um carregamento equivalente à 

curva agregada ponderada de carga de todas as unidades consumidoras do sistema, 

como observado na Figura 5.7. Sua forma assemelha-se à do transformador FXM-1, 

apresentando sobrecarga máxima de 4,6% às 19 horas.  

O fator de carga dos transformadores foi calculado de acordo com a equação 

(3), isto é, a relação entre a demanda máxima e a demanda média.  

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 (𝑘𝑉𝐴)

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑘𝑉𝐴)
 

(3) 

O fator de carga é um índice adimensional, cuja faixa varia de 0 a 1. Valores 

próximos à unidade indicam que as demandas instantâneas ao longo do dia 

encontram-se próximas à demanda máxima, o que pode ser traduzido como uma 

utilização mais racional do sistema de distribuição de energia elétrica, possibilitando 

a redução ou adiamento de investimentos para a ampliação ou reforço das instalações 

para atender o crescimento da demanda (PORTOLANN; BORDIGNON, 2013).  

Tabela 5.9 - Fator de carga dos transformadores para o caso base 

Fator de Carga 

Subestação FXM-1 FXM-2/5 

0,594 0,641 0,450 

 

A Tabela 5.9 apresenta os valores obtidos para os transformadores do sistema. 

Os valores mais baixos de fator de carga são verificados nos trafos FXM-2 a FXM-5, 

que atendem exclusivamente unidades residenciais, em decorrência da curva de 

carga deste tipo de consumidor. 

 

5.3.2 Energia Comercializada e Perdas 

 
Os resultados do fluxo de potência no transformador da subestação foram 

integrados em função do tempo para o cálculo da energia total comercializada no 

sistema, totalizando 97011 kWh de energia ativa e 37673 kVArh de energia reativa, o 

que resulta num fator de potência médio diário de 0,932. O valor elevado do fator de 

potência foi obtido em virtude da existência dos bancos de capacitores situados nas 
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barras 675 e 611, responsáveis pelo suprimento de parte da energia reativa 

demandada pelas cargas Tais valores são resumidos na Tabela 5.10. 

 
Tabela 5.10 – Resumo da energia comercializada e das perdas técnicas no sistema 

para o caso base. 

Energia 
ativa 
(kWh) 

Energia 
reativa 
(kVArh) 

F.P. 
médio 

Perdas Técnicas (kWh) 

Linhas Transformadores Totais Percentual 

97011 37673 0,932 3176 289 3465 3,57 

 

As perdas técnicas totais foram de 3465 kWh, correspondendo a 3,57% da 

energia ativa total comercializada, sendo 3176 kWh referentes à perdas nas linhas e 

289 kWh relativos às parcelas dos transformadores.  

 

5.3.3 Perfil de Tensão 

 
Em virtude do elevado número de perfis de tensão passíveis de serem 

analisados no sistema, o que tornaria a análise massiva, foram escolhidos para o 

estudo ao longo do trabalho os perfis na fase A das barras 634 e 681. A escolha da 

fase A se deu em virtude desta ser a mais carregada e, portanto, ser suscetível a 

piores índices de tensão. Já a seleção das barras se deu em função de características 

de interesse das mesmas. A barra 681 é a barra trifásica mais distante fisicamente da 

subestação, enquanto a barra 634 possui o único transformador de baixa tensão a 

possuir uma curva de carregamento mista, incluindo consumidores comerciais e 

residenciais. Os gráficos da evolução temporal dos perfis de tensão das demais barras 

do sistema podem ser consultados no Apêndice C. 

A Tensão de Atendimento (TA) - valor eficaz de tensão no ponto de entrega ou 

conexão do consumidor - é classificada, segundo o Módulo 8 do PRODIST, em três 

níveis: adequada, precária e crítica. As faixas de valores variam de acordo com o nível 

de tensão da rede de distribuição. A Tabela 5.11 apresenta os valores referentes a 

níveis de tensão entre 1 kV e 69 kV, aplicáveis aos trechos do sistema em 4,16 kV. 

Os níveis adequados encontram-se entre 0,93 e 1,05 vezes o valor de referência. 
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Tabela 5.11 – Faixas de classificação de tensões em regime permanente acima de 

1kV e abaixo de 69 kV 

Tensão de 
Atendimento (TA) 

Faixa de variação da tensão de leitura (TL) 
em relação à tensão de referência (TR) 

Adequada 0,93TR ≤ TL ≤ 1,05TR 

Precária 0,90TR ≤ TL < 0,93TR 

Crítica TL < 0,90TR ou TL > 1,05TR 

 FONTE: ANEEL, 2010b 

Para a baixa tensão, os valores são fornecidos diretamente em Volts para todas 

as tensões nominais padronizadas. Como a tensão do sistema estudado não é 

padronizada no Brasil, os valores estipulados para a tensão de 220/127 V foram 

utilizados como base para a obtenção da faixa típica de valores em p.u., para 

possibilitar a análise de conformidade do perfil de tensão da rede de 480/277 V com 

a legislação vigente. As faixas obtidas são apresentadas na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12 - Faixas de classificação de tensões em regime permanente de valor igual 

ou inferior a 1 kV, em pu. 

Tensão de 
Atendimento (TA) 

Faixa de variação da tensão de leitura (TL) em 
relação à tensão de referência (TR) 

Adequada (0,91TR ≤ TL ≤ 1,04TR)  

Precária (0,86TR ≤ TL < 0,91TR ou 1,04TR < TL ≤ 1,06TR 

Crítica (TL < 0,86TR ou TL > 1,06TR)  

FONTE: Adaptado de ANEEL, 2010b 

A Figura 5.8 apresenta a evolução temporal do perfil de tensão do sistema entre 

a barra RG60, que corresponde à saída da subestação, e a barra 634, que representa 

o secundário do transformador FXM-1. Já a Figura 5.9 apresenta os dados relativos 

ao perfil do trecho RG60-681.  
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Figura 5.8 - Perfil tensão da fase A entre as barras RG60 e 634 durante o período de 

24h para o caso base. 

 

Figura 5.9 - Perfil tensão da fase A entre as barras RG60 e 681 durante o período de 

24h para o caso base. 

Como esperado, em ambos perfis nota-se que a tensão nas barras tende a 

diminuir em função do aumento do comprimento da linha, uma vez que quanto mais 

distante da saída da subestação, maiores são as perdas acumuladas no alimentador. 

O aumento da carga nos alimentadores durante o horário de ponta tende a 

reduzir o perfil de tensão do sistema. Para garantir que a tensão de atendimento aos 

consumidores esteja dentro das faixas apresentadas nas Tabelas 5.11 e 5.12, o 

sistema de comutação de derivações sob carga atua, elevando a tensão de saída da 

subestação, o que pode ser verificado pela análise da tensão na barra RG60. 
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As Figuras 5.10 e 5.11 exibem os perfis de tensão da fase A nas barras 634 e 

648, respectivamente. As linhas vermelhas representam os limites de tensão de 

atendimento adequada, conforme a Tabela 5.12.  

 

Figura 5.10 - Perfil tensão da barra 634 (fase A) durante o período de 24h para o 

caso base. 

 

Figura 5.11 - Perfil tensão da barra 681 (fase A) durante o período de 24h para o 

caso base. 

Por se encontrar mais próxima à subestação e possuir um menor número de 

cargas, a barra 634 possui um perfil de tensão mais estável ao longo do dia, se 

comparada à barra 681. Todavia, ambos os nós não apresentam violações dos limites 

de tensão adequados. 

Como parâmetro de análise da tensão nas barras, foi proposto o indicador de 

desvio médio da Tensão de Atendimento (TA) em relação a Tensão de Referência 
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(TR), apresentado na equação (4). Ele relaciona, em porcentagem, a diferença entre 

a TR e a TA média durante o período de 24 horas. 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 =  (𝑇𝑅 − 𝑇𝐴24ℎ
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) ∗ 100 (4) 

O desvio médio em relação à tensão de referência para a fase A na barra 634 

é de 0,73% e para a barra 681 é de 3,64% 

As Figuras 5.12 e 5.13 apresentam as tensões nas barras de 4,16 kV em função 

da distância à subestação, para os horários de maior (19 horas) e menor (04 horas) 

carregamento do sistema, respectivamente. Cada ponto marcado com um pequeno 

círculo representa o módulo da tensão de uma fase em determinada barra do sistema. 

 

Figura 5.12 - Perfil tensão trifásico do sistema às 19 horas, para o caso base. 

 
Figura 5.13 - Perfil tensão trifásico do sistema às 04 horas, para o caso base. 

É possível visualizar a redução do desequilíbrio de tensão entre as fases para 

a situação de baixo carregamento. Graças ao ajuste da tensão de saída da 
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subestação por meio da operação do sistema OLTC, não há violações do nível de 

tensão de atendimento adequado em nenhum momento, sendo a menor tensão 

registrada de 0,94 p.u. na fase A da barra 675, às 19h, e a tensão mais elevada de 

1,04 p.u. na fase B da barra 632, também às 19h. 

 

5.3.4 Regulação de Tensão 

 

A variação da demanda das cargas conectadas no sistema elétrico de energia, 

em especial aquelas com características indutivas, como motores, provoca variações 

nos níveis de tensão do sistema. Visando reduzir este problema, são instalados certos 

dispositivos de controle de tensão, como bancos de capacitores transformadores com 

comutação de tap sob carga.  

O sistema estudado possui dois bancos de capacitores sem modulação, 

conectados ininterruptamente à rede. O papel de regulação dinâmica fica a cargo, 

portanto, apenas dos reguladores de tensão do transformador da subestação. A 

Figura 5.14 mostra o perfil dos reguladores de tensão ao longo do dia. 

 

Figura 5.14 - Perfil dos reguladores de tensão (barra RG60) durante o período de 

24h para o caso base. 

É notável a relação entre a tensão na barra RG60 e o carregamento do 

transformador da subestação, apresentado na Figura 5.7. Este resultado é esperado, 

uma vez que quanto maior a carga demandada, maiores são as quedas de tensão na 

rede e, portanto, mais intenso deve ser o efeito da regulação de tensão, a fim de que 

todos consumidores estejam dentro do limite adequado da tensão de atendimento. 
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A Tabela 5.13 apresenta o número de comutações que o sistema realizou em 

cada fase, ao longo do dia.  

Tabela 5.13 – Número de comutações do sistema OLTC para o caso base 

Fase Número de comutações 

A 15 

B 15 

C 15 

 
Um menor número de operações do comutação por dia garante uma maior vida 

útil ao equipamento e maiores intervalos entre manutenções preventivas. 

 

5.4 CENÁRIO 1 – GERAÇÃO FOTOVOLTAICA E CONTROLE DE PONTA 

 
O primeiro cenário de penetração de geração distribuída e microrredes no 

sistema de distribuição estudado considerou a adição de painéis fotovoltaicos em 

todas as unidades consumidoras residenciais. Em adição, as três maiores cargas 

comerciais do caso base foram transformadas em microrredes, operando em modo 

isolado durante o horário de ponta e conectadas à rede nos demais horários. 

A potência líquida de pico dos geradores fotovoltaicos, isto é, o valor máximo 

que cada unidade é capaz de injetar na rede, foi atribuída numa faixa de 2 kW à 4 kW 

aos tipos de consumidores previamente definidos, como mostra a Tabela 5.14.  

Tabela 5.14 – Potência líquida de pico do sistema fotovoltaico por tipo de unidade 

consumidora. 

Tipo 
Carga Geração 

Potência Total (kVA) Potência líquida de pico (kWp) 

A – B – C  6,00 2,00 

D – E – F  7,00 2,50 

G – H – I  8,00 3,00 

J – K – L  9,00 3,50 

M – N – O  10,00 4,00 

A curva de geração aplicada a tais unidades, apresentada na Figura 5.15, foi 

construída a partir da envoltória de dados coletados pelo Centro de Pesquisa em 

Energia Inteligente (CPEI, 2008) referentes à radiação solar em Belo Horizonte num 

dia de céu limpo.  
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Figura 5.15 - Curva de geração dos sistemas fotovoltaicos 

FONTE: Adaptado de CPEI, 2008. 
 

As cargas comerciais conectadas às barras 634, 671 e 675 foram consideradas 

como microrredes dotadas de geração própria capaz de suprir toda a demanda 

durante o horário de ponta. A ANEEL define como horário de ponta: 

Período definido pela distribuidora e aprovado pela ANEEL para toda sua área de concessão, 

considerando a curva de carga de seu sistema elétrico e composto por 3 (três) horas diárias 

consecutivas, exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da 

Paixão, Corpus Christi e feriados definidos por lei federal (ANEEL, 2013). 

Em Minas Gerais, a CEMIG adota como horário de ponta em sua área de 

concessão o período entre as 17h00 e as 19h59. Durante este intervalo, são cobradas 

dos consumidores em média e alta tensão tarifas de energia diferenciadas, cujos 

valores são mais elevados que aqueles praticados fora do horário de ponta. 

Desta forma, um grande número de consumidores comerciais de médio porte 

como, por exemplo, supermercados, possui grupos geradores próprios e operam 

isolados da rede de distribuição de energia durante o horário de ponta. Seguindo esta 

filosofia, considerou-se que as três microrredes comerciais localizadas nas barras 

634, 671 e 675 efetuam o ilhamento intencional de seus sistemas durante o horário 

de ponta praticado pela CEMIG, o que representa a retirada de um bloco de carga de 

2398 kW da rede. Os demais consumidores comerciais continuaram a ter sua 

demanda suprida pela rede de distribuição normalmente ao longo de todo o dia. 

Os resultados obtidos a partir da simulação do sistema são apresentados a 

seguir. 
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5.4.1 Carregamento dos Transformadores 

 
O carregamento dos transformadores durante o regime de operação do cenário 

1, descrito na seção anterior, é apresentado na Figura 5.16. 

 

 a) Transformador FXM-1         b) Transformadores FXM-2 a FXM-5 

 
c) Transformador da subestação 

Figura 5.16 - Carregamento dos transformadores do sistema para o cenário 1 

A injeção de potência ativa por parte dos geradores fotovoltaicos acarreta numa 

redução do carregamento dos transformadores entre as 7 horas e as 17 horas. Já a 

operação em modo isolado das microrredes comerciais reduziu em cerca de 42% a 

demanda máxima de energia na subestação durante o horário de ponta, às 19h, como 

observado na Figura 5.16.c). 

 Nas novas condições de carregamento, o transformador FXM-1 opera em 

regime de sobrecarga apenas às 20 horas, excedendo em 8% sua potência nominal. 

Os transformadores FXM-2 a FXM-5 mantém as mesmas características de 
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sobrecarga, operando 17,8% acima da capacidade nominal durante a ponta de 

consumo residencial, às 19h. Já o transformador da subestação deixa de ultrapassar 

sua potência nominal, operando abaixo desta durante todo o dia. 

A Tabela 5.15 apresenta o comparativo do fator de carga dos transformadores 

entre o cenário 1 e o caso base. Observa-se que houve uma redução do índice nos 

transformadores FXM-1 a FXM-5, em decorrência da redução do carregamento dos 

mesmos no período da tarde, proporcionada pela geração fotovoltaica. Em 

contrapartida, no transformador da subestação houve uma pequena elevação do fator 

de carga, visto que a demanda máxima foi reduzida, em virtude da operação das 

microrredes em modo isolado. 

Tabela 5.15 - Comparativo do fator de carga dos transformadores do sistema entre o 

cenário 1 e o caso base. 

 
Fator de Carga do Transformador 

Subestação FXM-1 FXM-2/5 

Caso Base 0,594 0,641 0,450 

Cenário 1 0,603 0,610 0,396 

 

A redução do carregamento dos transformadores proporcionada pela adição de 

geração distribuída permite que investimentos em expansão e repotencialização da 

subestação e das linhas sejam postergados. Vale ressaltar que a simulação realizada 

adotou uma curva de geração fotovoltaica de céu limpo, isto é, sem a presença de 

nuvens ou sombreamento. Em condições reais de operação, o sombreamento dos 

painéis pode provocar a redução intempestiva da potência injetada na rede. Durante 

este desbalanceamento transitório, a demanda deve ser suprida pela rede da 

concessionária e, portanto, tanto os transformadores quanto as linhas devem trabalhar 

com limites de segurança capazes de atender tais requisitos. 
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5.4.2 Energia Comercializada e Perdas 

 
Como consequência da injeção de potência e da redução da demanda dos 

consumidores, houve uma redução dos valores de energia comercializada pela 

concessionária, como mostra a Tabela 5.16. 

 
Tabela 5.16 – Comparativo da energia comercializada e das perdas técnicas no 

sistema entre o cenário 1 e o caso base. 

 

Energia 
ativa 
(kWh) 

Energia 
reativa 
(kVArh) 

F.P. 
médio 

Perdas Técnicas (kWh) 

Linhas Trafos Totais Percentual 

Caso base 97011 37673 0,932 3176 289 3465 3,57 

Cenário 1 81397 31463 0,933 2226 227 2453 3,01 

Variação (%) -16,10 -16,48 0,06 -29,91 -21,45 -29,21 -0,56 

Em relação ao caso base, o cenário 1 apresentou uma redução percentual de 

16,10% no consumo de energia ativa e de 16,48% no consumo de energia reativa, 

medidos à saída da subestação. Embora não tenha sido gerada energia reativa, a 

diminuição da demanda por parte das microrredes e a redução das perdas técnicas 

proporcionaram tal variação. 

Sob a ótica da concessionária, a redução da energia comercializada é, no geral, 

indesejável, uma vez que representa uma redução no fator de utilização de suas 

instalações, o que tende a elevar o preço médio de fornecimento da energia, já que 

os custos de manutenção do sistema não são reduzidos na mesma proporção. 

Em contrapartida, as perdas técnicas totais foram reduzidas a 2453 kWh, uma 

diminuição de 29,21% em relação ao caso base. A razão percentual entre as perdas 

e a energia comercializada também diminuiu, de 3,57% para 3,01%, representando 

um aumento de 0,56% na eficiência do sistema de distribuição. 

Segundo dados da ANEEL (2013), as perdas técnicas da CEMIG Distribuição 

no período de setembro de 2011 a agosto de 2012 foram da ordem de 3,95 GWh/ano, 

o que equivale a 7,835% de toda a energia injetada nas redes de distribuição de sua 

área de concessão. Uma redução de 0,56% neste percentual implicaria numa 

economia de energia de 0,282 GWh/ano. 
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5.4.3 Perfil de Tensão 

 
As Figuras 5.17 e 5.18 oferecem um panorama geral do sistema, apresentando 

a evolução temporal do perfil de tensão nos trechos RG60-634 e RG60-681, 

respectivamente. 

 
Figura 5.17 - Perfil tensão da fase A entre as barras RG60 e 634 durante o período de 

24h para o cenário 1. 

 
Figura 5.18 - Perfil tensão da fase A entre as barras RG60 e 681 durante o período de 

24h para o cenário 1. 

Comparativamente ao caso base, é notável a redução da tensão na barra 

RG60, que representa a saída da subestação, durante as horas de sol, em que os 

geradores fotovoltaicos estão operando. Observa-se também a elevação da tensão 
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nas barras do sistema durante a operação em modo isolado das três microrredes 

comerciais, em decorrência da redução da demanda das cargas conectadas à rede. 

A Figura 5.19 exibe a variação da tensão da fase A na barra 634 ao longo do 

dia. Por esta barra possuir um número relativamente baixo de consumidores 

residenciais (30 unidades), a inserção dos geradores fotovoltaicos apresenta pouca 

influência no perfil de tensão. 

 

Figura 5.19 - Perfil tensão da barra 634 (fase A) durante o período de 24h para o 

cenário 1. 

Nota-se que em alguns períodos, mesmo com a injeção de potência, a tensão 

chega a ser inferior ao caso base. Devido à elevação de tensão nas demais barras 

em função da injeção de potência pelos geradores fotovoltaicos, o comutador de taps 

tende a reduzir a tensão de saída da subestação. Como a barra 634 encontra-se 

próxima à subestação, sua tensão tende a seguir aquela imposta pelo regulador e, 

portanto, também diminui. Durante o ilhamento da microrrede presente na barra 634, 

a tensão eleva-se em virtude da redução da carga na barra.  

A Figura 5.20 apresenta o perfil de tensão diário da fase A na barra 681. Por 

possuir um número elevado de consumidores residenciais (90 unidades), os efeitos 

da geração distribuída fotovoltaica tornam-se mais visíveis. 

Conforme discutido na seção 2.5.1, a injeção de potência ativa nas redes de 

distribuição tende a elevar o perfil de tensão do sistema, em virtude da baixa relação 

entre a reatância e a resistência deste tipo de rede. Este fenômeno pode ser verificado 

no caso da barra 681, onde a injeção de potência ativa por parte dos geradores 

fotovoltaicos provoca um aumento na tensão nodal. 
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Figura 5.20 - Perfil tensão da barra 681 (fase A) durante o período de 24h para o 

cenário 1. 

Como analisado anteriormente, durante a operação das microrredes 

comerciais em modo isolado a tensão tende a se elevar, mitigando a queda de tensão 

gerada pela ponta de consumo residencial. 

A Tabela 5.17 apresenta o comparativo do desvio médio diário da tensão de 

atendimento em relação à tensão de referência nas barras analisadas anteriormente. 

O cenário analisado apresentou valores inferiores àqueles encontrados para o caso 

base, isto é, a tensão de atendimento na qual os consumidores estão conectados 

tornou-se mais próxima à tensão de referência, contratada juntamente à 

concessionária melhorando, portanto, a qualidade de energia do sistema. 

 
Tabela 5.17 - Comparativo do desvio da tensão de atendimento em relação à tensão 

de referência entre o cenário 1 e o caso base para a fase A nas barras 634 e 681. 

Barra 

Desvio médio da TA em 
Relação à TR (%) 

Caso base Cenário 1 

634 0,73 0,50 

681 3,64 2,89 

 
As Figuras 5.21 e 5.22 exibem os perfis de tensão trifásicos do sistema para os 

horários de maior (20 horas) e menor (04 horas) carregamento do sistema, 

respectivamente.  
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Figura 5.21 - Perfil tensão trifásico do sistema às 20 horas, para o cenário 1. 

 
Figura 5.22 - Perfil tensão trifásico do sistema às 04 horas, para o cenário 1. 

Os níveis de tensão de atendimento em todas as barras enquadram-se na faixa 

adequada. 

 

5.4.4 Regulação de Tensão 

A Figura 5.23 apresenta a tensão de saída da subestação ao longo do dia. 

Comparativamente ao caso base, há uma tendência para a diminuição da tensão 

durante o período de operação dos geradores fotovoltaicos e, principalmente, no 

intervalo de tempo em que as microrredes estão desconectadas. 
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Figura 5.23 - Perfil dos reguladores de tensão (barra RG60) durante o período de 24h 

para o cenário 1. 

O número de comutações foi maior na fase A, menor na fase B e permaneceu 

inalterado na fase C, como visto na Tabela 5.18. Convém ressaltar que estes valores 

foram obtidos com base na aproximação da curva de geração dos painéis fotovoltaicos 

desconsiderando-se o efeito do sombreamento. Para estudos mais detalhados dos 

impactos deste tipo de fonte, recomenda-se a execução de simulações com passo de 

resolução da ordem de segundos a minutos, possibilitando assim a verificação dos 

efeitos transitórios decorrentes do sombreamento sobre os sistemas de regulação. 

Tabela 5.18 - Número de comutações do sistema OLTC para o cenário 1 

Fase 
Número de comutações 

Caso base Cenário 1 

A 15 17 

B 15 13 

C 15 15 

 

5.5 CENÁRIO 2 – GERAÇÃO FOTOVOLTAICA, CONTROLE DE PONTA E 

TRIGERAÇÃO 

 
O segundo cenário tomou por base as condições do cenário 1 - isto é, a adição 

de geradores fotovoltaicos às residências e a operação em modo isolado de três 

microrredes comerciais durante o horário de ponta - e foi acrescido de unidades de 
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trigeração às microrredes citadas anteriormente, para o suprimento total da carga 

térmica de refrigeração e de parte da demanda de energia elétrica.  

Segundo Panesi (2008), a parcela referente ao sistema de HVAC corresponde 

entre 30% e 50% do consumo de energia elétrica de edificações comerciais, 

dependendo do ramo de negócio. Nas microrredes consideradas neste trabalho, foi 

considerado que a carga de HVAC equivalia a 30% da potência instalada. 

O aproveitamento do calor residual em sistemas de cogeração e trigeração 

permite que o sistema de conversão de energia alcance eficiências de até 80%. O 

sistema de trigeração foi modelado por um motor de combustão interna, cujo eixo é 

acoplado a um gerador elétrico. Considerou-se, de forma aproximada, que a eficiência 

do sistema de conversão eletromecânico - ou seja, a relação entre a energia química 

fornecida pelo combustível e a energia elétrica gerada -  é de 30%.  

O calor residual dos gases de escape e da água de refrigeração do motor são 

utilizados para a geração de frio por meio de um chiller de absorção. Admitiu-se, de 

forma aproximada, que a eficiência do sistema de reaproveitamento de calor - isto é, 

a relação entre a energia fornecida pela queima do combustível e o calor residual útil 

gerado – é de 50%. Para uma melhor compreensão sobre o tema, recomenda-se a 

leitura da seção A.1.1, do Apêndice A, que trata da distribuição de energia primária 

em motores de combustão interna. A Figura 5.24 apresenta a distribuição de energia 

no sistema de trigeração modelado. 

 

Figura 5.24 - Distribuição de energia no sistema de trigeração modelado 

Com base no acima proposto, a eficiência global do sistema de trigeração 

modelado é de 80%. Desta forma, em termos de potência líquida, isto é, já 

descontadas as perdas, o sistema gera 37,5% de energia elétrica e 62,5% de energia 

térmica. Considerando que estes 62,5% de energia térmica suprem a carga de HVAC 

da instalação, que correspondia a 30% da carga total instalada, os 37,5% de geração 

elétrica do sistema de trigeração correspondem a 18% da carga total instalada do 
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sistema original. Convém ressaltar que este é um modelo aproximado, uma vez que 

a especificação técnica de grupos geradores, bem como a de sistemas de HVAC foge 

ao escopo deste trabalho. 

Em adição ao sistema de trigeração, outro grupo de geradores fornece o 

restante da energia elétrica demandada pela instalação durante o horário de ponta, 

em que a microrrede opera em modo isolado. A Tabela 5.19 apresenta o resumo das 

informações relativas à carga e à potência instalada das microrredes, conforme o 

discutido acima. 

Tabela 5.19 - Resumo das características das microrredes comerciais 

Microrrede 
Carga 

Original (kW) 
Carga sem 
HVAC (kW) 

Geração 
CCHP (kW) 

Gerador 
ponta (kW) 

634 400 280 70 210 

671 1155 810 205 605 

675 843 590 150 440 

 

Foi considerado que o sistema de trigeração entra em operação às 07h00 e 

permanece ligado até as 22h59, operando em paralelismo com a rede da 

concessionária, exceto durante o horário de ponta, entre as 17h00 e as 19h59, em 

que a microrrede opera em modo ilhado.  

A Figura 5.25 apresenta o comparativo da curva de carga das microrredes do 

cenário 2 com a curva de carga original dos consumidores comerciais, evidenciando 

a redução de 30% da demanda em função do sistema de trigeração. 

 

Figura 5.25 - Curva de carga das microrredes comerciais dotadas de sistema de 

CCHP (trigeração) e com operação em modo isolado durante o horário de ponta. 
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Os resultados deste cenário são apresentados e discutidos a seguir. 

 
5.5.1 Carregamento dos Transformadores 

 
A Figura 5.26 apresenta o carregamento dos transformadores para o cenário 

2. As injeções de potência por parte dos geradores fotovoltaicos e dos sistemas de 

trigeração, aliada à remoção de grandes cargas de HVAC provocaram uma grande 

redução no carregamento no transformador da subestação. 

Assim como no cenário 1, a ponta de consumo do sistema foi deslocada das 

19 horas para as 20 horas, em decorrência da operação em modo isolado das 

microrredes. 

 

  a) Transformador FXM-1          b) Transformadores FXM-2 a FXM-5 

  

c) Transformador da subestação 

Figura 5.26 - Carregamento dos transformadores do sistema para o cenário 2 
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Por se tratar de uma fonte despachável, os sistemas de trigeração permitem 

uma maior previsibilidade de operação, de forma que sua integração no planejamento 

de expansão da rede de distribuição pode ser efetuada de forma mais fácil que a de 

fontes não despacháveis ou intermitentes.  

A Tabela 5.20 exibe o comparativo do fator de carga dos transformadores entre 

o cenário 2 e o caso base. A injeção de potência por parte das unidades de trigeração, 

durante a operação em paralelismo, reduziu a demanda e, consequentemente, elevou 

o fator de carga dos trafos FXM-1 e da subestação. Já o fator de carga dos 

transformadores FXM-2 a FXM-5 foi o mesmo obtido para o cenário 1, inferior ao caso 

base em decorrência da redução da demanda no período do dia em que há geração 

fotovoltaica. 

Tabela 5.20 - Comparativo do fator de carga dos transformadores do sistema entre o 

cenário 2 e o caso base. 

 
Fator de Carga do Transformador 

Subestação FXM-1 FXM-2/5 

Caso Base 0,594 0,641 0,450 

Cenário 2 0,639 0,669 0,396 

 

5.5.2 Energia Comercializada e Perdas 

 
Assim como no cenário anterior, a inserção de unidades de geração distribuída 

e a redução da demanda dos consumidores proporcionou a redução dos valores de 

energia comercializada, como apresentado na Tabela 5.21. 

O fluxo total de energia ativa na subestação foi de 69144 kWh, enquanto o de 

energia reativa foi de 24440 kWh. Comparativamente ao caso base, estes valores 

representam redução de 28,73% e 35,13%, respectivamente, nas quantias de energia 

comercializada. 

Tabela 5.21 - Comparativo da energia comercializada e das perdas técnicas no 

sistema entre o cenário 2 e o caso base. 

 Energia 
ativa 

(kWh) 

Energia 
reativa 
(kVArh) 

F.P. 
médio 

Perdas Técnicas (kWh) 

 Linhas Trafos Totais Percentual 

Caso base 97011 37673 0,932 3176 289 3465 3,57 

Cenário 2 69144 24440 0,943 1617 193 1810 2,62 

Variação (%) -28,73 -35,13 1,14 -49,09 -33,22 -47,76 -0,95 
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As perdas técnicas foram diminuídas a 1810 kWh, o que equivale a uma 

redução absoluta de 47,76% em relação ao caso base. Este valor representa 2,62% 

do fluxo total de energia ativa do sistema, uma redução de 0,95% se comparado ao 

caso base. 

 

5.5.3 Perfil de Tensão 

 
As Figuras 5.27 e 5.28 exibem a evolução temporal do perfil de tensão da fase 

A do sistema nos trechos RG60-634 e RG60-681, respectivamente. Em decorrência 

do baixo carregamento da rede e da melhoria do fator de carga do transformador da 

subestação, este cenário apresenta perfis de tensão visivelmente mais planos que os 

anteriores, isto é, as variações das cargas tem menor impacto sobre o módulo da 

tensão. 

 Assim como no cenário 1, é notável a elevação da tensão nas barras do 

sistema durante a operação em modo isolado das três microrredes comerciais, em 

razão da redução da demanda das cargas conectadas à rede. 

 

 
Figura 5.27 - Perfil tensão da fase A entre as barras RG60 e 634 durante o período de 

24h para o cenário 2. 
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Figura 5.28 - Perfil tensão da fase A entre as barras RG60 e 681 durante o período de 

24h para o cenário 2. 

As Figuras 5.29 e 5.30 apresentam as variações de tensão da fase A nas barras 

634 e 681, respectivamente. Os comentários efetuados em relação aos gráficos 

análogos do cenário 1 são válidos para este novo conjunto de dados. 

A injeção de potência por parte dos geradores fotovoltaicos e do sistema de 

trigeração, enquanto este opera em paralelismo com a rede, proporciona uma 

melhoria na tensão de atendimento aos clientes, aproximando-a da tensão de 

referência. 

 

Figura 5.29 - Perfil tensão da barra 634 (fase A) durante o período de 24h para o 

cenário 2. 
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Às 17 horas, momento em que as microrredes passam a operar em modo 

isolado, há uma elevação de tensão em toda a rede, em decorrência da redução da 

carga demandada. Analogamente, quando as microrredes se reconectam ao sistema, 

ocorre a queda de tensão em todas as barras em virtude do aumento da carga. 

 

Figura 5.30 - Perfil tensão da barra 681 (fase A) durante o período de 24h para o 

cenário 2. 

Conforme os dados apresentados na Tabela 5.22, houve a redução do desvio 

médio diário da tensão de atendimento em relação à tensão de referência nas barras 

analisadas.  

Tabela 5.22 - Comparativo do desvio da tensão de atendimento em relação à tensão 

de referência entre o cenário 2 e o caso base para a fase A nas barras 634 e 681. 

Barra 

Desvio médio da TA em 
Relação à TR (%) 

Caso base Cenário 2 

634 0,73 0,06 

681 3,64 2,27 

 
As Figuras 5.31 e 5.32 apresentam os perfis de tensão trifásicos para os 

horários de maior (20 horas) e menor (04 horas) carregamento do sistema, 

respectivamente. 
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Figura 5.31 - Perfil tensão trifásico do sistema às 20 horas, para o cenário 2. 

 
Figura 5.32 - Perfil tensão trifásico do sistema às 04 horas, para o cenário 2. 

Comparativamente ao caso base e ao cenário 1, o cenário 2 apresenta menor 

desbalanceamento entre fases, em especial nas horas de maior carregamento. Os 

níveis de tensão de atendimento em todas as barras enquadram-se na faixa 

adequada. 

 

5.5.4 Regulação de Tensão 

 
A evolução temporal da tensão na barra RG60, à saída da subestação, é 

apresentada na Figura 5.33. Se comparada às Figuras 5.14 e 5.23, representativas 

do caso base e do cenário 1, respectivamente, é possível observar que a operação 

dos comutadores de tap sobre carga foi reduzida no cenário 2. 
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Figura 5.33 - Perfil dos reguladores de tensão (barra RG60) durante o período de 

24h para o cenário 2. 

A afirmação anterior se confirma quando analisamos a Tabela 5.23, onde é 

possível verificar que houve uma redução considerável no número de comutações em 

todas as fases. 

Tabela 5.23 - Número de comutações do sistema OLTC para o cenário 2 

Fase 
Número de comutações 

Caso base Cenário 2 

A 15 7 

B 15 9 

C 15 5 

 

5.6 CENÁRIO 3 – GERAÇÃO FOTOVOLTAICA, CONTROLE DE PONTA, 

TRIGERAÇÃO E VEÍCULOS ELÉTRICOS 

 
O terceiro cenário tomou por base o sistema utilizado no cenário 2 – isto é, 

residências dotadas de geradores fotovoltaicos, três microrredes comerciais com 

sistema de trigeração e operando em modo isolado no horário de ponta – e passou a 

integrar um veículo elétrico por residência, sendo seu carregador dotado da tecnologia 

vehicle-to-grid (V2G), isto é, o sistema é capaz de injetar na rede, em momentos 

oportunos, potência proveniente da bateria do veículo.  

O carregador veicular foi modelado com base em um dos dispositivos descritos 

no trabalho de Ureh (2011), possuindo potência de 3,6 kW, com fator de potência de 
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0,98. Como exibido na Figura 5.34 o dispositivo carrega o veículo no período entre as 

0h00 e as 5h59, à potência constante, sendo capaz de carregar totalmente um banco 

de baterias de 21,6 kWh. 

 

Figura 5.34 - Curva de carga do carregador veicular utilizado no cenário 3 

Ainda segundo Ureh (2011), a probabilidade do proprietário do veículo chegar 

em sua residência às 18 horas é de cerca de 70%. Tal hora foi utilizada como 

referência e utilizada como aproximação no modelo como o horário em que todos os 

veículos estão estacionados nas residências e disponíveis para injetar potência na 

rede. Convém ressaltar que tais valores são baseados em pesquisas efetuadas nos 

Estados Unidos. Uma análise detalhada adaptada à realidade nacional requer a 

execução de estudos referentes ao perfil de utilização veicular no Brasil. 

Considerou-se que o sistema injeta uma potência constante de 2kW na rede 

durante três horas, no período compreendido entre as 18h00 e as 20h59, como mostra 

a Figura 5.35.  

 

Figura 5.35 - Potência injetada na rede pelo sistema V2G 
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Tal escolha foi conservadora, balizada pelo trabalho de Kempton, Tomic e 

Letendre (2001), que avaliou a capacidade de atuação de veículos elétricos como 

controle de ponta, reserva girante e regulação de tensão. Os resultados para este 

novo cenário de penetração de microrredes e geração distribuída é discutido a seguir. 

 

5.6.1 Carregamento dos Transformadores 

 

Para o terceiro cenário analisado, o carregamento dos transformadores, 

apresentado na Figura 5.36, apresenta mudanças drásticas em relação ao caso base, 

que representa o atual paradigma de operação e exploração das redes de distribuição. 

O horário de ponta do sistema foi deslocado das 19 horas para 0 horas. Isto deve-se 

ao fato de diversas medidas de controle de ponta terem sido tomadas para o horário 

tradicional e, ao mesmo tempo, ter ocorrido a inserção de carregadores veiculares no 

período da madrugada. 

 

a) Transformador FXM-1         b) Transformadores FXM-2 a FXM-5 

  

c) Transformador da subestação 

Figura 5.36 - Carregamento dos transformadores do sistema para o cenário 3 
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Os transformadores FXM-2 a FXM-5, que atendem exclusivamente 

consumidores residenciais, passaram a operar próximo da capacidade nominal 

durante o período da madrugada, em função do carregamento das baterias dos 

veículos. Entre as 7 horas e as 17 horas, o carregamento é reduzido, em função da 

potência injetada pelos geradores fotovoltaicos. Às 18 horas os moradores retornam 

a suas casas e conectam seus veículos elétricos à rede, passando estes a injetar 

potência ativa no sistema. Desta forma, o carregamento no horário de ponta é 

reduzido de 117,8% para 87,9%. Às 21h o sistema V2G desconecta-se da rede e toda 

a carga volta a ser suprida pela concessionária. 

O fator de carga do transformador da subestação elevou-se de 0,594 no caso 

base para 0,700 no cenário 3, como visto na Tabela 5.24. Esta melhoria deve-se à 

redução do carregamento em decorrência das injeção de potência de diversas fontes 

de geração distribuída ao longo do dia aliado ao aumento da demanda durante a 

madrugada, em virtude dos carregadores veiculares, planificando assim a curva de 

carga do transformador.  

Tabela 5.24 - Comparativo do fator de carga dos transformadores do sistema entre o 

cenário 3 e o caso base. 

 
Fator de Carga do Transformador 

Subestação FXM-1 FXM-2/5 

Caso Base 0,594 0,641 0,450 

Cenário 3 0,700 0,549 0,521 

 

A mesma tendência de elevação se mostrou presente nos trafos FXM-2 a FXM-

5. Já o fator de carga do transformador FXM-1 foi reduzido em razão de seu baixo 

carregamento médio. 

 

5.6.2 Energia Comercializada e Perdas 

 
Da mesma forma que nos demais casos, houve a redução dos valores de 

energia comercializada, se comparados ao caso base, como mostra a Tabela 5.25. O 

fluxo total de energia ativa na subestação foi de 76115 kWh, o que corresponde a uma 

redução de 21,54%. Já o valor referente à energia reativa diminuiu em 27,21%, 

chegando aos 27422 kVArh. 
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Tabela 5.25 - Comparativo da energia comercializada e das perdas técnicas no 

sistema entre o cenário 3 e o caso base. 

 

Energia 
ativa 

(kWh) 

Energia 
reativa 
(kVArh) 

F.P. 
médio 

Perdas Técnicas (kWh) 

Linhas Trafos Totais Percentual 

Caso base 97011 37673 0,932 3176 289 3465 3,57 

Cenário 3 76115 27422 0,941 1915 294 2209 2,90 

Variação (%) -21,54 -27,21 0,93 -39,70 1,73 -36,25 -0,67 

 
As perdas técnicas totais foram de 2209 kWh, redução de  36,25%. Este valor 

totaliza 2,90% do fluxo total de energia ativa do sistema, o que corresponde a uma 

redução de 0,67% em relação ao caso base. Já o fator de potência médio do sistema 

se elevou de 0,932 para 0,941. 

 

5.6.3 Perfil de Tensão 

 
As Figuras 5.37 e 5.38 apresentam a evolução temporal do perfil de tensão 

entre os trechos RG60-634 e RG60-681, respectivamente, para o cenário 3. 

 
 

 
Figura 5.37 - Perfil tensão da fase A entre as barras RG60 e 634 durante o período de 

24h para o cenário 3. 

Assim como o cenário 2, os perfis de tensão apresentam-se mais planificados 

que aqueles verificados para o caso base, em razão do baixo carregamento e 
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elevação do fator de carga do transformador da subestação. Em virtude do mix de 

geração distribuída integrado ao sistema, a regulação de tensão passa a ter 

característica local, em função das potências injetadas nas barras, o que faz com que 

a tensão de saída da subestação mantenha-se praticamente constante, com poucas 

mudanças de taps ao longo do dia. 

 

Figura 5.38 - Perfil tensão da fase A entre as barras RG60 e 681 durante o período de 

24h para o cenário 3. 

As Figuras 5.39 e 5.40 exibem as variações de tensão da fase A nas barras 

634 e 681, respectivamente.  

 

Figura 5.39 - Perfil tensão da barra 634 (fase A) durante o período de 24h para o 

cenário 3. 
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A injeção de potência dos geradores fotovoltaicos, dos sistemas de trigeração 

e das unidades V2G tende a elevar o perfil de tensão do sistema e, no caso em 

questão, proporcionam a melhoria da tensão de atendimento aos clientes, tornando-a 

mais próxima da tensão de referência. 

 

Figura 5.40 - Perfil tensão da barra 681 (fase A) durante o período de 24h para o 

cenário 3. 

Já no período de carregamento dos veículos elétricos, das 0h às 6h, verifica-

se uma queda significativa do módulo da tensão, em especial na barra 681, em 

decorrência da elevada carga que é conectada à rede. Assim como nos demais casos, 

houve a redução do desvio médio diário da tensão de atendimento em relação à 

tensão de referência nas barras analisadas, como visto na Tabela 5.26. 

Tabela 5.26 - Comparativo do desvio da tensão de atendimento em relação à tensão 

de referência entre o cenário 3 e o caso base para a fase A nas barras 634 e 681. 

Barra 

Desvio médio da TA em 
Relação à TR (%) 

Caso base Cenário 3 

634 0,73 0,16 

681 3,64 2,73 

 

Os perfis de tensão trifásicos do sistema às 20h e às 4h são mostrados nas 

Figuras 5.41 e 5.42. Convém ressaltar que, diferentemente dos demais cenários 

analisados, estes horários não mais representam os extremos de carregamento do 

sistema. Observa-se que as tensões ao longo do sistema são muito semelhantes para 

ambos horários e que seus níveis de atendimento enquadram-se na faixa adequada. 
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Figura 5.41 - Perfil tensão trifásico do sistema às 20 horas, para o cenário 3. 

 

Figura 5.42 - Perfil tensão trifásico do sistema às 04 horas, para o cenário 3. 

 
 
5.6.4 Regulação de Tensão 

 
A evolução temporal da tensão à saída da subestação ao longo do dia é 

mostrada na Figura 5.43. Conforme analisado anteriormente, a variedade de fontes 

de geração distribuída inseridas no sistema, injetando potência em horários 

diversificados, aliadas à operação das microrredes em modo isolado no horário de 

ponta foram fatores que atuaram de forma regulatória localmente sobre as tensões 

nodais. Desta forma, a atuação do comutador de taps sobre carga da subestação é 

minimizada, como visto na Tabela 5.27. 
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Figura 5.43 - Perfil dos reguladores de tensão (barra RG60) durante o período de 24h 

para o cenário 3. 

Todavia, convém ressaltar novamente que o estudo foi efetuado considerando 

soluções do fluxo de potência a cada intervalo de uma hora, desconsiderando-se 

assim os efeitos transitórios que porventura possam ocorrer durante este período e 

que poderiam exigir um número mais elevado de comutações. 

 
Tabela 5.27 - Número de comutações do sistema OLTC para o cenário 3 

Fase 
Número de comutações 

Caso base Cenário 3 

A 15 6 

B 15 4 

C 15 3 

 
 
 
5.7 COMPARATIVO ENTRE OS CENÁRIOS 

 
Esta seção busca sumarizar os resultados obtidos nos três cenários e no caso 

base e analisá-los de modo a identificar, dentre as situações estudadas, qual é a 

melhor condição de operação da rede de distribuição de energia elétrica. 

Recapitulando ao leitor, os casos considerados foram: 

 Caso base: Rede IEEE 13 barras modificada com a adição de 390 

consumidores residenciais. Cargas existentes no modelo foram 
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consideradas como consumidores comerciais, com fator de potência igual 

a 0,92. Não houve a adição de unidades de GD; 

 Cenário 1: Partindo do caso base, foram adicionados painéis fotovoltaicos 

em todas as residências. Os três maiores consumidores comerciais foram 

considerados como microrredes, que operam de modo isolado entre as 

17h00 e as 19h59, horário de ponta estipulado pela CEMIG Distribuição; 

 Cenário 2: Tomando por base o cenário 1, foram adicionadas centrais de 

trigeração às três microrredes comerciais, suprindo toda a demanda de ar 

condicionado das instalações por meio de um sistema de ar condicionado 

com chiller de absorção, reduzindo em 30% a demanda, e fornecendo 

outros 18% da energia consumida na instalação,  totalizando uma redução 

de 48% da energia comprada pelas microrredes durante o período de 

operação do sistema, de 07h00 às 20h59; 

 Cenário 3: Utilizando o cenário 2 como referência, foi acrescentado um 

veículo elétrico por unidade residencial conectada à rede, totalizando 290 

automóveis. Tais veículos operam na filosofia V2G, injetando potência na 

rede durante o horário de ponta do consumo e recarregando as baterias no 

período noturno, onde o carregamento do sistema é, normalmente, mais 

baixo. 

  

A Tabela 5.28 apresenta o comparativo geral entre os valores de energia 

comercializada e perdas técnicas no sistema.  

Tabela 5.28 - Comparativo da energia comercializada e das perdas técnicas no 

sistema entre os cenários analisados 

 
Energia 

ativa 
(%) 

Energia 
reativa 

(%) 

F.P. 
médio 

Perdas Técnicas (%) 

 
Linhas Trafos Totais 

Perdas / Energia 
Comercializada 

Caso base 100,00 100,00 0,932 100,00 100,00 100,00 3,57 

Cenário 1 83,90 83,52 0,933 70,09 78,55 70,79 3,01 

Cenário 2 71,27 64,87 0,943 50,91 66,78 52,24 2,62 

Cenário 3 78,46 72,79 0,941 60,30 101,73 63,75 2,90 

 

O cenário 2 apresentou o menor valor de perdas, tanto absoluto quanto em 

porcentagem em relação a energia total comercializada. Porém este foi o cenário com 
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a menor comercialização de energia, devido à adição de unidades de trigeração 

juntamente às três microrredes comerciais, o que reduziu a demanda das mesmas em 

48% durante o horário comercial (Queda de 18% em função da geração de 

eletricidade pelo sistema de trigeração e de 30% em decorrência da troca dos chillers 

elétricos do sistema de ar condicionado convencional por chillers de absorção 

utilizando o calor residual dos gases de escape e água de refrigeração do motor que 

move o gerador elétrico). 

Do ponto de vista da concessionária, a redução de perdas técnicas, se 

analisada individualmente, representa uma melhoria na eficiência da rede de 

distribuição de energia e tende a elevar seus lucros. Entretanto, a redução do 

montante de energia comercializada implica na queda do faturamento de energia 

juntamente aos consumidores e reduz o fator de utilização das instalações.  

A Tabela 5.29 apresenta o comparativo do fator de carga dos transformadores 

entre o caso base e os cenários analisados. A tendência apresentada pelo fator de 

carga geral do sistema, observado no transformador da subestação, foi de elevação 

à medida em que a diversificação de tecnologias de GD e o nível de potência injetada 

por estas aumenta. Entretanto, observa-se que para trechos específicos do sistema, 

como é o caso do transformador FXM-1, a afirmação anterior não é totalmente 

verdadeira, uma vez que para o cenário 3 houve a redução de seu fator de carga. 

Tabela 5.29 - Comparativo do fator de carga dos transformadores do sistema entre os 

cenários analisados e o caso base. 

 
Fator de Carga do Transformador 

Subestação FXM-1 FXM-2/5 

Caso Base 0,594 0,641 0,450 

Cenário 1 0,603 0,610 0,396 

Cenário 2 0,639 0,669 0,396 

Cenário 3 0,700 0,549 0,521 

 

O aumento do fator de carga dos equipamentos de conversão e transmissão 

de energia em decorrência da inserção de microfontes próximas aos consumidores 

finais permite, a princípio, que investimentos em reforços nos sistemas de transmissão 

e distribuição de energia sejam postergados.  

Porém, vale ressaltar que a presença de fontes não despacháveis, como é o 

caso da energia solar, exige que o sistema elétrico disponha de reservas girantes e 
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capacidade de carga suficiente para suprir a demanda nos momentos de queda de 

produção em virtude da redução temporária da fonte primária de energia, como é o 

caso do sombreamento em painéis fotovoltaicos. 

No estudo efetuado, tais efeitos foram negligenciados, por se tratar de uma 

análise generalizada do problema. Entretanto, para efeitos de planejamento da 

operação e expansão do sistema elétrico é imprescindível levar tais considerações 

em causa, realizando simulações de fluxo de potência com o passo entre as soluções 

na ordem de minutos, ou até mesmo segundos, para o estudo da estabilidade das 

redes a tais eventos transitórios. Ademais, fazem-se necessárias análises anuais, 

considerando-se as variações sazonais na demanda dos consumidores e na 

disponibilidade das fontes primarias de energia dos geradores distribuídos. 

O cenário 3 representou a mudança mais drástica na forma de exploração do 

sistema de distribuição. Com a diversificação geradores inseridos – painéis 

fotovoltaicos, trigeração e V2G -, além do ilhamento das microrredes entre as 17h00 

e as 19h59, o perfil de carregamento dos transformadores foi totalmente modificado, 

sendo o carregamento máximo verificado às 0h00, período em que os carregadores 

veiculares são acionados. Em termos de energia comercializada, a presença de 

veículos elétricos proporcionou um aumento de 10% no consumo de energia ativa do 

sistema, se comparado ao cenário 2, que foi tomado como base para o 

desenvolvimento do cenário 3. Cada carregador consome 21,6 kWh entre as 0h00 e 

as 5h59 e injeta 6 kWh entre as 18h00 e as 20h59. 

Quanto aos perfis de tensão, foi possível verificar que a injeção de potência 

ativa por parte dos geradores distribuídos tende a elevar os níveis de tensão nas 

barras do sistema. O mesmo efeito é notado quando ocorre a retirada de blocos de 

carga significativos, como é o caso do ilhamento intencional das microrredes 

comerciais durante o horário de ponta. 

Tais efeitos são notados em menor magnitude nas barras mais próximas à 

subestação, como é o caso da barra 634, cujo perfil de tensão é apresentado na Figura 

5.44, em relação à barras mais distantes, como é o caso da barra 681, que tem seu 

perfil de tensão exibido na Figura 5.45. A tensão de atendimento permaneceu dentro 

da faixa de limite adequado estipulada pela ANEEL durante todo o dia, em todos os 

cenários estudados. 
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Figura 5.44 – Comparativo do perfil tensão da barra 634 (fase A) durante o período de 

24h entre os cenários analisados. 

 

Figura 5.45 - Comparativo do perfil tensão da barra 681 (fase A) durante o período de 

24h entre os cenários analisados. 

A rede do modelo IEEE 13 barras utilizado como referência possui pequenas 

dimensões, estando a barra mais distante a apenas 1550 metros da saída da 

subestação. As redes de distribuição de energia brasileiras possuem raios de 

atendimento mais elevados, sendo assim mais suscetíveis a quedas de tensão ao 

longo do alimentador. Recomenda-se, portanto, que para estudos mais detalhados 

seja escolhida uma rede de teste de maiores dimensões. Neste aspecto, entende-se 

que há certa dificuldade de obtenção de redes de teste que modelem o sistema 
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brasileiro, uma vez que as referências literárias baseiam-se essencialmente nos 

padrões americano e europeu. 

O cenário 2 apresentou os menores desvios médios da tensão de atendimento 

em relação à tensão de referência ao longo do dia, como visto na Tabela 5.30. Em 

geral, todos os casos apresentaram melhoria em relação a tais índices. Convém 

ressaltar que este é um indicador estatístico simples, utilizado apenas para fornecer 

uma visão geral do comportamento do perfil de tensão no sistema. Para análises 

aprofundadas ou em estudos de casos reais, recomenda-se o atendimento aos 

critérios procedurais e estatísticos referentes à medição e classificação das leituras 

da tensão de atendimento, estabelecidos no módulo 8 do PRODIST. 

 

Tabela 5.30 - Comparativo do desvio da tensão de atendimento em relação à tensão 

de referência para a fase A nas barras 634 e 681 entre os cenários estudados 

Barra 
Desvio médio da TA em Relação à TR (%) 

Caso base Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

634 0,73 0,50 0,06 0,16 

681 3,64 2,89 2,27 2,73 

 

O menor número de comutações do sistema de regulação de tensão da 

subestação foi verificada no cenário 3, conforme a Tabela 5.31. Esta redução é notável 

em relação ao caso base, em virtude do cenário supracitado apresentar uma curva de 

carga agregada mais constante ao longo do dia, em virtude das unidades de GD e da 

operação em modo isolado das microrredes comerciais. 

Tabela 5.31 – Comparativo do número de comutações do sistema OLTC entre os 

cenários estudados 

Fase 
Número de comutações 

Caso base Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

A 15 17 7 6 

B 15 13 9 4 

C 15 15 5 3 

 

Convém ressaltar novamente que o número de comutações acima foi calculado 

levando-se em conta a simulação horária, considerando-se a geração fotovoltaica sem 

a presença de sombreamento e a operação concomitante de todos os sistemas V2G. 



131 
Capítulo 5 – Estudo de Caso 

Portanto, os dados apresentados representam uma tendência temporal da operação 

da rede em regime permanente, sem considerar transitórios das fontes não 

despacháveis ou as curvas probabilísticas reais de injeção e consumo dos 

carregadores veiculares, que podem exigir um maior número de comutações, 

elevando o desgaste do sistema OLTC e, por consequência, reduzindo o intervalo de 

manutenções e a vida útil do equipamento. 

 

5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao longo do capítulo foram apresentados diversos cenários propostos com 

diferentes graus de inserção de unidades de geração distribuída na rede de 

distribuição de energia elétrica. Os modelos basearam-se na rede radial de 13 barras 

do IEEE, acrescida de novos consumidores e geradores. Os resultados apresentados 

possibilitaram a análise do panorama geral de operação do sistema de distribuição de 

energia elétrica na presença de microrredes e unidades de GD, sob os aspectos de 

carregamento dos transformadores, energia comercializada, perdas, e perfis de 

tensão do sistema.  
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6 CONCLUSÕES 

 
6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O número de instalações de geração distribuída inseridas no sistema elétrico 

vem crescendo constantemente nos últimos anos, devido ao esforço global em busca 

de maiores níveis de eficiência energética e a exploração de fontes renováveis, 

levando à redução das emissões de gases poluentes. 

Os benefícios proporcionados pela integração de unidades de GD são diversos, 

nos âmbitos técnico, econômico e ambiental. Tais sistemas tornam mais rápido o 

atendimento ao crescimento da demanda e à ampliação da reserva de capacidade de 

geração do sistema, uma vez que possuem tempos de implantação inferiores aos de 

grandes centrais. A geração próxima ao ponto de consumo aumenta os índices de 

confiabilidade e reduz o fluxo de potência nas linhas existentes, diminuindo assim os 

valores das perdas nas etapas de transmissão e distribuição, além de possibilitar o 

adiamento de investimentos de reforço no sistema de transmissão. Outro aspecto de 

grande importância é a minimização dos impactos ambientais, a partir da integração 

de fontes renováveis e de combustíveis fosséis com menores índices de poluentes, 

empregados em processos com alto rendimento global. 

Entretanto, uma série de questões técnicas devem ser levadas em conta para 

a conexão da geração distribuída na rede de distribuição. A estrutura clássica do SEP 

é radial e projetada para transportar um fluxo unidirecional de potência, desde as 

grandes centrais geradoras ao consumidor, através dos sistemas de transmissão e 

distribuição. A injeção de potência em baixa ou média tensão pode influenciar a 

operação do sistema elétrico de modo positivo ou negativo. Ocorrem variações no 

perfil de tensão, nas correntes de curto-circuito, nas perdas, na estabilidade transitória 

e nos índices de qualidade de energia. 

Embora os impactos da conexão de uma única unidade de GD de pequeno 

porte sejam desprezíveis, estes tornam-se significativos na medida em que se 

aumentam os níveis de penetração das fontes distribuídas no sistema elétrico. 

Visando contornar tais limitações e viabilizar o uso em larga escala da geração 

distribuída no sistema elétrico é proposto o uso de microrredes. 
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As microrredes são conjuntos de cargas e microfontes que operam como um 

sistema único, capaz de suprir suas próprias necessidades elétricas e térmicas. Este 

coletivo apresenta-se à rede de distribuição como uma única unidade controlada e é 

operada de modo a gerar o mínimo de impactos ao sistema elétrico. Uma de suas 

principais características é a possibilidade de operação em modo isolado, na 

ocorrência de uma falta na rede principal, elevando assim os índices de confiabilidade 

e continuidade de serviço dos consumidores. 

Juntamente com as redes de distribuição ativas, as microrredes tem um grande 

potencial de geração de benefícios ao sistema elétrico, ao elevar sua eficiência 

operacional e aumentar a satisfação dos consumidores. Entretanto, um grande 

número de questões técnicas e legais ainda necessitam de serem estudadas 

cuidadosamente exigindo, portanto, atividades de pesquisa e intervenções 

governamentais para a regulamentação desta tecnologia. 

Embora o panorama atual do setor energético brasileiro ainda seja 

consideravelmente conservador em relação ao emprego destas novas tecnologias, os 

responsáveis pelos projetos de expansão das redes de distribuição vêm estudando 

formas de aproveitar plenamente os benefícios da geração distribuída e das 

microrredes. 

A simulação realizada possibilitou a verificação de alguns dos impactos 

técnicos gerados pela integração de microfontes distribuídas e microrredes nos 

sistemas de distribuição de energia elétrica. Os resultados obtidos foram consoantes 

com outros estudos na área e atestam a validade dos sistemas modelados através do 

software OpenDSS. 

Embora uma análise mais precisa sobre o tema ainda se faça necessária, é 

possível concluir que este tipo de estudo proporciona uma série de informações de 

grande valia para o planejamento da operação e da expansão do sistema elétrico nas 

próximas décadas, antevendo algumas das grandes mudanças que certamente serão 

vivenciadas. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 
Ao longo deste trabalho, foram verificados diversos desafios para a evolução e 

o aumento dos níveis de inserção da geração distribuída e a criação de microrredes, 
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que podem constituir novas vertentes de estudo e merecem atenção em pesquisas 

futuras: 

 Utilizar um sistema de distribuição real, de maior dimensão, para 

verificar os impactos nos mesmos tópicos analisados durante este 

trabalho; 

 Identificação dos impactos causados pela intermitência da potência 

injetada por unidades de geração distribuída não despacháveis, como 

painéis fotovoltaicos e aerogeradores; 

 Verificação da influência sazonal nos impactos técnicos da inserção de 

unidades de GD na rede de distribuição; 

 Analisar a influência dos harmônicos introduzidos pela operação de 

fontes dotadas de interface de potência; 

 Estudos de viabilidade econômica dos diversos recursos energéticos 

distribuídos adaptáveis à microrredes; 

 Desenvolvimento de algoritmos para a determinação do ponto de 

conexão ótimo de microrredes ao sistema de distribuição; 

 Uso das microrredes como provedor de serviços ancilares ao sistema 

elétrico; 

 Estudo de esquemas de proteção flexíveis, adaptados à possibilidade 

de fluxos bidirecionais; 

 Análise aprofundada da utilização de veículos elétricos como recurso 

energético distribuído; 

 Desenvolvimento de algoritmos de controle das microfontes e das 

cargas. 
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APÊNDICE A – TECNOLOGIAS DE GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE 

ENERGIA 

 
Este apêndice apresenta informações complementares à seção 3.5, 

apresentando informações referentes às tecnologias de geração e armazenamento de 

energia aplicáveis a microrredes. 

 

A.1 SISTEMAS DE COGERAÇÃO E TRIGERAÇÃO 

 
Sistemas de cogeração e trigeração são um dos modais de recursos 

energéticos distribuídos mais promissores para aplicação em microrredes. A grande 

vantagem consiste na utilização do calor residual, elevando a eficiência global da 

planta. Este tipo de sistema permite utilizar este calor localmente para o aquecimento 

de ambientes e água em residências e comércios, bem como em processos 

industriais. A produção de calor em temperaturas moderadas, entre 100ºC e 180ºC 

pode ainda ser utilizada para o resfriamento, a partir de chillers de absorção. A 

produção simultânea de eletricidade, calor e frio é conhecida como trigeração, ou 

Combined Cooling, Heating and Power (CCHP) (CHOWDHURY et. al., 2009). 

Atualmente, a cogeração representa uma das tecnologias de geração 

distribuída de maior significância em níveis de penetração no meio industrial. No geral, 

tais plantas são dimensionadas para atender a demanda interna, de forma parcial ou 

total, com o aproveitamento do calor nos processos fabris. A fonte primária de energia 

pode ser adaptada para a utilização de insumos provenientes de rejeitos da própria 

indústria, como é o caso do uso do bagaço da cana para a geração de energia elétrica 

nas usinas de açúcar, ou o de cavaco – pequenos pedaços de madeira resultantes da 

trituração ou corte – em madeireiras, serrarias e fábricas de celulose.  

Outra aplicação, muito difundida em países nórdicos, é a de aquecimento 

distrital. Nesse arranjo, uma central de médio porte fornece energia elétrica e água 

quente, a temperaturas entre 80ºC e 150ºC para uma determinada região, que pode 

ir desde um condomínio residencial a até mesmo um bairro inteiro. Na Dinamarca, a 

cogeração corresponde a cerca de 50% de toda a energia elétrica produzida, sendo 

grande parte da potência instalada voltada ao aquecimento distrital (LORA; HADDAD, 

2006). 
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Ao reutilizar o calor residual, sistemas de cogeração permitem uma maior 

eficiência energética, chegando a valores acima de 80%, muito acima dos cerca de 

35% de eficiência típica de plantas termelétricas convencionais. A eficiência global do 

processo é reduzida caso o calor tenha que ser transportado a longas distâncias, 

utilizando tubos com alto grau de isolação, que apresentam custo elevado e altas 

perdas térmicas. Por outro lado, a energia elétrica pode ser transmitida a distâncias 

muito maiores com perdas mais baixas. Dessa maneira, a localização das plantas de 

CHP deve ser feita de modo que estas encontrem-se próximas às cargas térmicas 

que serão alimentadas, permitindo um certo distanciamento das cargas elétricas. 

Chowdhury et. al. (2009) associa a cogeração a índices de redução de consumo de 

energia primária de cerca de 35%, se comparada à termelétricas convencionais, 30% 

de redução nas emissões de gases de efeito estufa em relação a plantas de carvão e 

10% de redução nas emissões em comparação à centrais de ciclo combinado a gás 

natural. 

Sistemas de cogeração residenciais e comerciais são denominados 

usualmente por micro-CHP. O ponto de operação dessas unidades geralmente é 

ditado pela demanda térmica dos usuários finais. Devido a esta filosofia e à demanda 

variável de energia elétrica dos consumidores, em muitos momentos estes sistemas 

geram mais energia do que é demandada. Nessa situação, é possível a exportação 

do excedente de energia elétrica para a rede da concessionária ou para outros 

consumidores, conectados à mesma microrrede. Chowdhury et. al.  (2009) cita as 

seguintes vantagens da utilização de sistemas de micro-CHP em microrredes: 

 Como o transporte de eletricidade é mais viável técnico e 

financeiramente que o de calor, é desejável a alocação das unidades de 

geração próximo às cargas térmicas. As microrredes permitem esta 

escolha ótima do ponto de conexão da microfonte com base no balanço 

de calor requerido; 

 As unidades de micro-CHP possuem dimensões reduzidas e 

possibilitam uma grande flexibilidade de projeto, permitindo que um mix 

de fontes sejam inseridas próximas das cargas para suprir as demandas 

de energia elétrica e calor.  
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As principais tecnologias de micro-CHP serão estudadas a seguir. São elas: 

 Motores de combustão interna; 

 Microturbinas; 

 Motores Stirling; 

 Células de Combustível. 

 

A.1.1 Motores de Combustão Interna 

 
Os motores de combustão interna (MCI) convertem a energia química contida 

no combustível em potência mecânica, através da combustão, que gera gases de alta 

temperatura, em altas pressões, que se expandem e movem um pistão. Por meio de 

um conjunto biela-manivela, o movimento linear do pistão é transformado em rotativo, 

movimentando o eixo do motor. Este eixo por sua vez é acoplado ao rotor de um 

gerador elétrico, que converte o movimento em potência elétrica (LORA; HADDAD, 

2006; CHOWDHURY et. al., 2009). 

 Os motores podem ser classificados em dois subgrupos: os motores de ignição 

por centelha, ou motores Otto, e os de ignição por compressão, ou motores Diesel. 

Nos motores de ciclo Otto, uma faísca é gerada no interior do cilindro, por meio de 

uma vela, ao término do curso de compressão, provocando a combustão da mistura 

ar-combustível. Os combustíveis mais comuns são hidrocarbonetos líquidos de 

elevado poder calórico e alta volatilidade, como a gasolina e o álcool, além de gases, 

como o gás natural e o gás liquefeito de petróleo (GLP) (LORA; HADDAD, 2006). 

Já os motores de ignição por compressão operam a partir da combustão 

espontânea devido à compressão, que eleva a temperatura do combustível. Os 

combustíveis utilizados são hidrocarbonetos líquidos com pesos específicos 

superiores aos daqueles empregados nos motores de ciclo Otto, com menor 

volatilidade, como é o caso do Diesel (LORA; HADDAD, 2006). 

Com pequenas modificações no sistema de injeção, a maioria dos motores de 

combustão interna projetados para operar a gasolina podem aceitar álcool, gás natural 

ou GLP como combustíveis. No Brasil, este tipo de motor é comum em automóveis de 

passeio, sob a alcunha de “motor flex”, e permitem a escolha entre gasolina e álcool. 

Os motores de ciclo Diesel também permitem a adaptação para o funcionamento com 

dois combustíveis, nos chamados motores dual-fuel, ou bi-combustível, que operam 
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a base de gás natural e diesel. A diferença é que nesse caso não é possível utilizar 

apenas gás natural, é necessária uma mistura de 30% a 50% de diesel para permitir 

a combustão espontânea quando ocorrer a compressão (LORA; HADDAD, 2006). 

 

Figura A.1 – Distribuição de energia primária num motor dual-fuel 

FONTE: LORA e HADDAD, 2006. 

A Figura A.1 mostra a distribuição de energia primária num motor dual-fuel. A 

energia mecânica equivale àquela disponível ao alternador para a geração de 

eletricidade, correspondendo a 43% do valor da energia primária. Os 57% restantes 

compreendem a energia dissipada através dos gases de exaustão, da água de 

resfriamento, do óleo de lubrificação e do ar do turbo compressor. Com o uso de 

recuperadores de calor, a energia térmica contida nesses estágios pode ser 

aproveitada. O rendimento global do motor, somada a energia mecânica e o calor útil 

é, portanto, de aproximadamente 91%. 

Diversas configurações podem ser utilizadas para a recuperação da parcela de 

calor útil dos motores. Uma solução é apresentada na Figura A.2. Uma caldeira de 

recuperação é utilizada à saída do compressor e retira energia dos gases de escape, 

cujas temperaturas típicas são da faixa de 330ºC a 360ºC. O calor da água de 

refrigeração do motor é recuperado num circuito de água em alta temperatura, entre 

80ºC e 90ºC. Por fim, o calor do óleo lubrificante e do ar de alimentação são 

recuperados por um circuito de água em baixa temperatura, entre 60ºC e 70ºC. 
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Figura A.2 – Recuperador de calor a partir dos circuitos de refrigeração e escape para 

a geração de água quente 

FONTE: LORA e HADDAD, 2006. 
 

A tecnologia construtiva de motores à combustão interna é amplamente 

dominada. Isto proporciona uma grande disponibilidade de motores, com ampla faixa 

de capacidades e funcionamento seguro, com baixos custos de manutenção. Outros 

pontos positivos são a gama diversificada de combustíveis disponíveis, com boa 

qualidade e preços atrativos, o bom desempenho em condições de carga parcial, 

partida rápida e o alto rendimento elétrico, que pode chegar a até 45%. 

As desvantagens dos MCI são os elevados níveis de ruídos e maiores índices 

de emissões atmosféricas, se comparado às demais tecnologias de GD, além de 

intervalos de manutenção reduzidos. Deve ser levada em conta também a elevação 

do local onde o equipamento irá trabalhar, pois a cada 300m de elevação, o motor 

pode apresentar uma queda de potência de 2% a 3% (LORA; HADDAD, 2006). 

 

A.1.2 Microturbinas 

 

Microturbinas são amplamente utilizadas como unidades de GD. No presente 

momento, são consideradas como uma das tecnologias com maior número de 

vantagens para o emprego em microrredes. Estas microfontes possuem potência 



149 
Apêndice A – Tecnologias de Geração e Armazenamento de Energia 

elétrica nominal entre 25 kW e 300 kW, podendo ser de estágio simples, com fluxo 

radial e velocidades de rotação entre 90000 rpm e 120000 rpm ou de múltiplos 

estágios, com menores velocidades de rotação. 

 

Figura A.3 – Esquema de uma microturbina de eixo único 

FONTE: BONA e RUPPERT, 2004. 

A Figura A.3 apresenta o diagrama esquemático de uma microturbina de eixo 

único. Em seu eixo estão conectados um compressor e o gerador. O compressor injeta 

ar sobre pressão na câmara de combustão, onde este é misturado com o combustível. 

Após a mistura entrar em combustão, os gases expandem-se enquanto percorrem as 

pás da turbina, transformando energia térmica em mecânica. Os gases de escape da 

turbina passam por um recuperador de calor, que realiza o pré-aquecimento do ar de 

alimentação, o que aumenta a eficiência do sistema de 18% para valores entre 25% 

e 30%. Estes mesmos gases podem ser conectados à um novo recuperador de calor, 

para fins de cogeração, possibilitando aquecer água entre 50ºC e 80ºC (BONA; 

RUPPERT, 2004). 

O gerador conectado ao eixo da turbina, usualmente uma máquina síncrona de 

ímãs permanentes, gera energia elétrica com tensão em alta frequência. Para uma 

turbina a 96000 rpm, por exemplo, um gerador de 2 pólos gera uma tensão senoidal 

com frequência de 1600 Hz. Portanto, para a conexão da unidade à rede é necessário 

o uso de uma interface de eletrônica de potência (BONA; RUPPERT, 2004). 

Outra configuração possível é mostrada na Figura A.4. Esta topologia é 

formada basicamente de um gerador a gás, que compõe o primeiro eixo e uma turbina 
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livre, no segundo eixo. O gerador a gás é composto de uma turbina, que fornece 

potência mecânica exclusivamente para movimentar o compressor. O restante da 

energia é fornecida na forma de gás quente de alta pressão ao segundo estágio, 

composto por uma turbina de potência independente, com rotação mais baixa. Caso 

haja necessidade, uma caixa redutora de velocidade pode ser acoplada entre o eixo 

da turbina e o gerador trifásico. Esta configuração aumenta as dimensões e o peso do 

sistema, bem como o número de partes móveis, o que pode acarretar em menores 

índices de confiabilidade e na redução do intervalo entre manutenções. Porém, se a 

velocidade de rotação obtida for igual ou inferior a 3600rpm, é possível a utilização de 

geradores síncronos ou de indução mais simples, que geram a tensão diretamente na 

frequência da rede, dispensando o uso de dispositivos de eletrônica de potência. Vale 

ressaltar que como a frequência da tensão é diretamente proporcional à velocidade 

de rotação, caso a microturbina seja conectada diretamente à rede torna-se 

necessário um dispositivo de controle de velocidade (BONA; RUPPERT, 2004). 

 

Figura A.4 – Esquema de uma microturbina de eixo duplo 

FONTE: BONA e RUPPERT, 2004. 

As microturbinas possuem baixa relação peso/potência, o que proporciona 

equipamentos leves e compactos. Tais fatores, aliados a baixos níveis de ruídos e de 

emissões fazem desta uma solução adequada à aplicações comerciais, como 

restaurantes, hotéis, escritórios, hospitais, além de condomínios residenciais. O 

sistema pode ser instalado próximo às cargas térmicas de modo a reduzir as perdas, 

sem exigir grandes alterações no layout das edificações. 

A versatilidade no uso de combustíveis é grande. Alternativas comuns são o 

gás natural, diesel, etanol e outros gases e líquidos provenientes de biomassa. Estão 

em desenvolvimento sistemas para o aproveitamento de uma variedade de 
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combustíveis residuais e gases de aterro sanitário como combustível (CHOWDHURY 

et. al., 2009; LORA; HADDAD, 2006). 

Comparativamente aos motores de combustão interna, as microturbinas 

apresentam menores índices de emissões e maiores intervalos entre manutenções. A 

eficiência de conversão elétrica situa-se na faixa de 20% a 30%, valor inferior àquela 

que pode ser obtida para os MCI, que chega aos 45%. Já o rendimento global dos 

dois sistemas com cogeração é semelhante, chegando aos 85% no caso das 

microturbinas. Portanto, deve ser levada em conta a demanda térmica e elétrica do 

consumidor no momento da escolha da tecnologia a ser empregada. Quando a 

demanda por eletricidade for mais elevada, recomenda-se o uso de motores de 

combustão interna. Quando a necessidade de vapor ou água quente for maior, 

recomenda-se a escolha das microturbinas (LORA; HADDAD, 2006). 

 

A.1.3 Motores Stirling 

 
Motores Stirling são considerados máquinas de combustão externa. Eles são 

compostos de um sistema selado, preenchido por um fluido de trabalho inerte, como 

hélio ou hidrogênio. Nenhum gás entra ou sai do motor, portanto não há a necessidade 

de válvulas.  

O funcionamento do motor se dá pelo movimento de expansão e compressão 

do gás entre trocadores de calor quentes e frios. O trocador de calor quente fica em 

contato com uma fonte primária de calor, que pode ser fornecida pela queima de 

combustíveis fósseis, biomassa, ou por fontes não combustíveis, como painéis solares 

térmicos, energia geotérmica, química, nuclear, etc. A princípio, qualquer fonte de 

calor pode ser utilizada, desde que o diferencial de temperatura gerado seja suficiente 

para causar os movimentos de expansão e compressão do gás. Ao trocador de calor 

da zona fria, é conectado um radiador.  Uma mudança na temperatura do gás acarreta 

numa variação correspondente em sua pressão, e as expansões e compressões 

provocam o movimento do pistão (CHOWDHURY et. al., 2009). 

São diversas as vantagens teóricas dos motores Stirling sobre os motores de 

combustão interna, como maior eficiência, maior intervalo entre manutenções e menor 

geração de ruído. Eles podem atingir níveis de eficiência de até 80%, embora este 

valor seja limitado pelas propriedades não-ideais dos gases e dos materiais 
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empregados em sua construção, como fricção, condutividade térmica, resistência à 

tensão, etc. Atualmente, os níveis de eficiência elétrica máximos obtidos são de cerca 

de 30%. As dimensões e o peso dos motores Stirling são superiores àqueles dos MCI, 

assim como o custo de aquisição do equipamento. 

Embora ainda existam poucas companhias que produzam esta tecnologia 

comercialmente, as iniciativas de pesquisa são muitas. O desenvolvimento está sendo 

dirigido especialmente à aplicação em coletores solares, onde o calor refletido é 

utilizado para acionar o motor. Outra vertente é a de sistemas portáteis e residenciais 

de baixa potência, operáveis tanto com combustíveis fósseis quanto com biomassa. 

Os motores Stirling possuem características que os tornam atrativos e vêm 

impulsionando as atividades de pesquisa nos últimos anos. Buscando a redução de 

custos e a melhoria da eficiência, as tendências de desenvolvimento são no sentido 

de aperfeiçoar o projeto e substituir materiais, em especial aqueles utilizados nos 

trocadores de calor, afim de que a diferença de temperatura à qual o motor está 

submetido aumente, e da melhoria do sistema de selagem, para permitir a operação 

com o fluido de trabalho com pressões mais elevadas (LORA; HADDAD, 2006). 

 

A.1.4 Células de Combustível  

 
Células de combustível são dispositivos que convertem a energia química de 

um combustível diretamente em energia elétrica. Seu funcionamento é semelhante ao 

de uma bateria, visto que uma reação química gera uma corrente elétrica, que pode 

alimentar uma carga através dos terminais do ânodo e do cátodo da célula. A diferença 

entre os dois dispositivos está no fato das baterias possuírem uma provisão interna 

finita de combustível, formada por uma solução eletrolítica e materiais sólidos ou por 

reagentes sólidos secos. Já nas células de combustível, os reagentes são gases que 

podem ser fornecidos de maneira constante à célula, de modo que o processo 

catalítico só cessará sua produção no caso da interrupção do suprimento de 

combustível (LORA; HADDAD, 2006). 

A Figura A.5 apresenta um diagrama simplificado do funcionamento de uma 

célula de combustível. Combustível (usualmente é utilizado hidrogênio) é fornecido ao 

ânodo e oxidante (em geral, ar atmosférico ou oxigênio) ao cátodo, sendo os dois 

eletrodos separados por um eletrólito. Ocorrem duas reações parciais, oxidação 
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eletroquímica no ânodo e redução no cátodo, com o auxílio de catalisadores 

especialmente desenvolvidos para estes dispositivos. 

 
Figura A.5 – Diagrama do funcionamento de uma célula de combustível 

FONTE: Adaptado de CHOWDHURY et. al., 2009. 

Como resultado, é gerado calor, água e elétrons livres, estes últimos 

responsáveis pela criação da corrente elétrica que alimenta as cargas conectadas à 

célula de combustível (VIEIRA, 2013). As equações (5), (6) e (7) descrevem o balanço 

químico da reação. 

𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒−   (â𝑛𝑜𝑑𝑜) (5) 

1

2
𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒−  → 𝐻2𝑂  (𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜) 

(6) 

𝐻2 +
1

2
𝑂2 → 𝐻2𝑂   (𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) 

(7) 

Uma única célula, como aquela apresentada na Figura A.5, é capaz de gerar 

uma tensão de saída de menos de 1V. Consequentemente, para a produção de níveis 

de tensão mais elevados, várias células são empilhadas e conectadas em série. A 

eficiência elétrica deste sistema varia de 36% a 60%, em função do tipo e da 

configuração das células. Com o uso de equipamentos convencionais de recuperação 

de calor, a eficiência global do sistema de cogeração pode chegar a 85% 

(CHOWDHURY et. al., 2009). 

As vantagens das células de combustível em relação aos geradores comuns 

são diversas. Graças aos elevados valores de eficiência e baixas temperaturas de 
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oxidação do combustível, elas emitem menos dióxido de carbono e óxidos de 

hidrogênio por quilowatt gerado, sendo, portanto, uma escolha adequada às questões 

ambientais. Como não existem partes móveis, estes equipamentos são robustos, com 

baixa necessidade de manutenção, além de estarem isentos de vibrações e ruídos, o 

que torna sua utilização viável em áreas residenciais. Aliado a estes fatores, as células 

de combustível possuem uma grande versatilidade quanto aos tipos de combustível 

que podem ser utilizados, como gás natural, propano, gases provenientes de aterros 

sanitários e digestores anaeróbicos, diesel, nafta, metanol e hidrogênio. Esta ampla 

gama garante que a tecnologia não se torne obsoleta devido à indisponibilidade de 

combustíveis (CHOWDHURY et. al., 2009). 

Existem atualmente quatro tecnologias de células de combustível, em variados 

estados de desenvolvimento e comercialização. São elas (CHOWDHURY et. al., 

2009, LORA; HADDAD, 2006): 

 Células de ácido fosfórico (phosphoric acid fuel cells– PAFC): O eletrólito é 

composto unicamente de ácido fosfórico, com eletrodos de platina. Operam 

à temperatura de 200ºC e pressões de até 8 atm. A eficiência elétrica varia 

entre 37% e 42%, sendo possível aproveitar o calor residual para o 

aquecimento de água entre 60ºC e 120ºC ou o fornecimento de vapor a 

baixa pressão. Tem tempo de partida entre uma e quatro horas; 

 Células de combustível de carbonato fundido (molten carbonate fuel cells – 

MCFC): empregam um eletrólito baseado em lítio-potássio ou lítio-sódio. 

Operam a temperaturas elevadas, de cerca de 650ºC, que geram calor 

residual de boa qualidade para o emprego em sistemas de cogeração.  Tem 

eficiência elétrica de 44% e elevado tempo de partida, de até 10h, devido à 

alta temperatura de operação; 

 Células de combustível de óxido sólido (solid oxide fuelcells – SOFC): 

Possuem um eletrólito em estado sólido, operando a 1000ºC. O calor 

residual é de ótima qualidade e pode ser utilizado para movimentar uma 

turbina, num sistema com eficiência elétrica de até 75%. Necessitam de 

materiais especiais, resistentes à altas temperaturas; 

 Células de combustível com membrana para troca e prótons (próton 

exchange membrane fuel cells – PEMFC): Utilizam uma membrana 

eletrolítica sólida composta de polímeros, entre eletrodos de platina. 
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Operam à temperatura de 80ºC, com baixo tempo de partida, da ordem de 

minutos, e possuem eficiência elétrica de 40%. Vem sendo desenvolvidas 

em capacidades abaixo de 500 kW, para fins comerciais, residenciais e 

como geradores de emergência portáteis. 

 

A.2 AEROGERADORES 

 

Um aerogerador, também chamado de turbina eólica, é um dispositivo que 

converte a energia cinética das massas de ar em movimento em potência mecânica 

entregue a um eixo, que posteriormente é convertida em energia elétrica. Um 

esquema típico de um aerogerador é mostrado na Figura A.6. A nacele é a estrutura 

que sustenta o rotor da turbina e abriga o gerador elétrico. A necessidade da caixa 

multiplicadora de velocidade varia em função da tecnologia empregada e será 

discutida na sequência. O transformador pode estar abrigado tanto na nacele quanto 

no interior da torre. 

 

Figura A.6 – Diagrama esquemático de um aerogerador 

FONTE: Adaptado de SARABIA, 2011. 

A potência que um aerogerador é capaz de extrair do vento é dada pela 

equação (8): 

𝑃 =
1

2
. 𝐶𝑝. 𝜌. 𝑉3. 𝐴 

(8) 

Onde: 
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𝑃  = Potência mecânica no eixo da turbina (W); 

𝐶𝑝 = Coeficiente de potência; 

 𝜌  = Densidade do ar (kg/m3); 

𝑉 = Velocidade do vento (m/s); 

𝐴 = Área varrida pelas pás do rotor (m2). 

Como a potência é proporcional ao cubo da velocidade do vento, é de extrema 

importância que a implantação de aerogeradores seja realizada em áreas com grande 

disponibilidade de recurso eólico. Para isso, é necessária a execução de um estudo 

meticuloso, levando-se em conta a velocidade média do vento e a densidade do ar, 

com base em campanhas de medição, estudo da orografia do terreno e análise por 

modelos matemáticos computacionais (MONTEIRO; LOPES, 2012). 

O coeficiente de potência, 𝐶𝑝, é uma medida do quanto de energia que a 

turbina é capaz de extrair do vento. Ele varia de acordo com a aerodinâmica das 

pás e da velocidade relativa entre o rotor e o vento. O valor máximo teórico de 𝐶𝑝, 

conhecido como coeficiente de Betz, é de 0,593. Os aerogeradores disponíveis 

comercialmente operam com coeficientes de potência máximos compreendidos entre 

0,4 e 0,5, isto é, transformam até 50% da energia contida no vento em energia 

mecânica (JENKINS et. al., 2000; MONTEIRO; LOPES, 2012). 

 

Figura A.7 – Curva de potência calculada de um aerogerador com potência nominal 

de 2 MW 

FONTE: ENERCON, 2014 



157 
Apêndice A – Tecnologias de Geração e Armazenamento de Energia 

A Figura A.7 exibe a curva de potência calculada e a variação do coeficiente 

de potência de um aerogerador de 2 MW (ref.: ENERCON E82). Estas curvas são 

baseadas em previsões de condições de operações locais não ideais como, por 

exemplo, a presença de turbulências, motivo pelo qual a potência máxima de saída 

não atinge o valor nominal. 

Para velocidades abaixo de 2 m/s, o rotor não entra em movimento. Acima 

deste valor, a potência cresce rapidamente em função do aumento da velocidade e 

atinge seu valor máximo por volta de 13 m/s. Mecanismos de controle do aerogerador, 

que atuam variando o valor de 𝐶𝑝,fazem com que a potência de saída mantenha-se 

constante até a velocidade de 25 m/s, na qual entra em ação o sistema de controle de 

tempestades, que retira o gerador eólico de serviço e pára seu rotor, por questões de 

segurança. 

A exploração do potencial eólico tem sofrido uma grande expansão nas últimas 

décadas, em nível mundial. O Brasil tem seguido esta tendência, em especial após a 

criação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o 

PROINFA, em 2002. O programa estipula incentivos financeiros à implantação de 

projetos de geração a partir de fontes renováveis. Além do potencial para o 

desenvolvimento de projetos de parques geradores de grande porte, a energia eólica 

permite o desenvolvimento de produção em pequena escala, com aerogeradores de 

pequeno porte que podem ser instalados em residências ou edifícios comerciais, 

sendo portanto uma fonte com a possibilidade do emprego em microrredes (BOONE, 

2013). 

Entretanto, devem ser observadas as restrições de operação em ambientes 

urbanos, que podem limitar os níveis de penetração da tecnologia. A presença de 

obstáculos, como edifícios e vegetação densa diminui a velocidade do vento, além de 

causar turbulência. Este é um dos principais fatores inviabilizadores do uso de 

aerogeradores em centros urbanos. Mesmo que um estudo da velocidade e do fluxo 

de vento no ponto de instalação indique a viabilidade do projeto, não é possível 

garantir que as correntes de ar fluirão da mesma maneira no futuro, uma vez que 

novas edificações podem ser construídas na vizinhança. Dessa forma, o risco 

financeiro do investimento torna-se elevado. 

Outras questões como o efeito estético, os níveis de ruído, a ameaça aos 

pássaros e a possibilidade de alterações no microclima também devem ser levadas 
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em conta. Assim, faz-se necessário um extenso planejamento para análise de 

viabilidade da instalação de aerogeradores no ambiente urbano. Entretanto, em outras 

aplicações de microrredes, como em áreas rurais ou em comunidades isoladas, este 

aproveitamento energético tem grande potencial de utilização (MENDONÇA, 2011). 

Os aerogeradores dividem-se em dois grupos: os que operam com turbinas de 

eixo horizontal e aqueles que utilizam turbinas de eixo vertical. Dentre as turbinas com 

eixo horizontal, pode ser efetuada uma nova subdivisão, entre os aerogeradores de 

velocidade constante e os aerogeradores de velocidade nominal. Estas variações são 

discutidas a seguir. 

 

A.2.1 Aerogeradores de Eixo Vertical 

 
Turbinas eólicas de eixo vertical tem o eixo do rotor principal disposto 

verticalmente. A principal vantagem dessa configuração é que a turbina não precisa 

estar apontada na direção do vento, o que é desejável em localizações a direção do 

fluxo de ar é muito variável. Como o eixo é vertical, a caixa multiplicadora de 

velocidades e o gerador podem ser colocados próximos ao chão, melhorando a 

acessibilidade para a realização de serviços de manutenção. 

 

Figura A.8 – Exemplo de aerogerador de eixo vertical 

FONTE: POMILIO, 2013. 

A velocidade de rotação é baixa, o que exige uma relação de multiplicação 

elevada da caixa de engrenagens. A eficiência usualmente é da faixa de 20% a 30%, 
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valores bem inferiores àqueles obtidos para as turbinas de eixo horizontal, que rondam 

os 45%. A produção de turbulência é elevada, o que leva a um comportamento 

pulsante do torque, que pode introduzir distúrbios na qualidade de energia, além de 

dificultar o estudo do fluxo de vento com precisão (POMILIO, 2013). 

 

A.2.2 Aerogeradores de Eixo Horizontal com Velocidade Constante 

 
Este tipo de turbina opera em velocidade praticamente constante, determinada 

por critérios de projeto das pás e da relação da caixa multiplicadora de velocidade. O 

controle do sistema é realizado de modo a maximizar a potência de saída pelo controle 

do ângulo de ataque das pás. O ângulo das pás pode ser controlado por duas técnicas, 

controle do ângulo de passo (pitch) e controle do ângulo de estol (stall). 

No controle por ângulo de passo, servomotores atuam sobre cada uma das 

pás, girando-as em seu eixo longitudinal, de forma a reduzir o ângulo de ataque. Isto 

reduz a resistência do ar das mesmas e faz com que a velocidade de rotação diminua. 

Para todos valores de velocidade de vento acima da velocidade nominal, o ângulo é 

escolhido de forma que a potência gerada seja a nominal (POMILIO, 2013). 

 

Figura A.9  – Fluxo aderente ao perfil da pá no controle de pitch 

FONTE: CRESESB, 2008. 

Em todas as condições de vento, o escoamento em torno das pás ocorre de 

modo aderente à superfície, como visto na Figura A.9, produzindo sustentação 

aerodinâmica e pequenas forças de arrasto. 

O controle de stall é usualmente realizado de forma passiva, baseado em 

características aerodinâmicas empregadas na construção das pás. A turbina é 

projetada com um ângulo de passo fixo, de modo a operar com uma velocidade fixa 

que maximize a conversão de energia. Quando a velocidade do vento ultrapassa o 

valor da velocidade nominal surgem regiões de turbulência entre o fluxo de ar e a 

superfície da pá, reduzindo as forças de sustentação e aumentando o arrasto, como 

ilustra a Figura A.9. Dessa forma, o sistema atua como um freio aerodinâmico, 

reduzindo a eficiência do rotor e controlando assim a potência de saída. 



160 
Impactos Técnicos da Integração de Microrredes nos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica 

 

Figura A.10  – Fluxo separado em volta do perfil no controle stall 

FONTE: CRESESB, 2008. 

O sistema de stall possui como vantagem a simplicidade, uma vez que não 

existem mecanismos de atuação sobre o ângulo das pás, o que gera menos 

manutenções e proporciona grande confiabilidade ao sistema. Em contrapartida, os 

sistemas de controle de pitch permitem a obtenção de maiores níveis de eficiência, 

conseguem obter a potência nominal mesmo em condições de baixa massa específica 

do ar, permitem a partida simples do rotor através da mudança do passo e eliminam 

a necessidade de freios de grande porte para parada de emergência, que pode ser 

efetuada pelo simples ajuste das pás (CRESESB, 2008). 

Um novo sistema tem ganhado visibilidade nos últimos anos, o chamado stall 

ativo. Nele, o ângulo das pás é variado na direção oposta ao sistema de passo, 

visando reduzir a sustentação aerodinâmica através da criação de regiões de 

turbulência, que aumentam o arrasto. Este sistema permite o controle da potência com 

mudanças mínimas no ângulo de passo (CRESESB, 2008). 

No nível mundial, a tecnologia dominante para o controle de velocidade é a via 

stall passivo. A tendência é que as tecnologias de controle ativo ganhem cada vez 

mais espaço, à medida que ganhem maturidade e haja redução de seus custos. 

Turbinas de velocidade constante usualmente operam geradores de indução. 

O gerador pode ser conectado diretamente à rede, como mostra a Figura A.11. Esta 

configuração não permite a regulação do fluxo de potência ativa, que depende 

exclusivamente da energia extraída do vento, o que pode levar a flutuações de tensão 

no ponto de acoplamento. Para evitar afundamentos de tensão na rede no momento 

da conexão do gerador, um sistema de soft-starter pode ser utilizado. Uma vez que o 

gerador de indução consome energia reativa, deve ser previsto um banco de 

capacitores conectado aos terminais do aerogerador, para fornecer a parcela 

necessária de energia reativa evitando, desta forma, que esta tenha que ser fornecida 

pela rede da concessionária, o que aumentaria as perdas na rede interna do parque 

eólico. 
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Figura A.11 – Conexão de uma turbina de velocidade constante com gerador de 

indução à rede 

FONTE: POMILIO, 2013. 

 

A.2.3 Aerogeradores de Eixo Horizontal com Velocidade Variável 

 

A operação em velocidade variável permite uma maior extração da energia dos 

ventos por parte das pás do rotor, mantendo o coeficiente de potência em seu valor 

ótimo numa faixa alargada de velocidades do vento. Porém, esse sistema requer que 

a velocidade do rotor seja desacoplada da frequência da rede. Para tal, é necessária 

a utilização de alguma interface de eletrônica de potência. Uma possível solução é 

apresentada na Figura A.12. Nela, um controle eletrônico permite a variação da 

resistência rotórica do gerador, que ocasiona uma variação correspondente no 

escorregamento da máquina. Esta configuração permite variações na velocidade 

nominal de até 10% (ROCHA, 2013).  

O restante do sistema se assemelha ao estudado para a conexão em turbinas 

de velocidade constante. Um banco de capacitores efetua a compensação de energia 

reativa e um soft-starter auxilia a conexão do gerador à rede.  

 

Figura A.12 – Conexão de um gerador de indução com rotor bobinado à rede para a 

operação em velocidade variável. 

FONTE: POMILIO, 2013. 
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Outra alternativa para a operação em velocidade variável são os geradores de 

indução duplamente alimentados (Doubly-Fed Induction Generator – DFIG), como 

visto na Figura A.13. Nesse sistema, o rotor bobinado do gerador de indução é 

conectado à rede por meio de um inversor de frequência com capacidade de 30% da 

potência nominal do aerogerador. Dessa forma, a potência é injetada na rede tanto 

pelo enrolamento do estator, cuja conexão é direta, quanto pelo enrolamento do rotor, 

através dos conversores. Este arranjo possibilita a operação da turbina numa faixa de 

±30% da velocidade de referência, além de dispensar o uso de soft-starter e 

compensação reativa por meio de banco de capacitores, ações que podem ser 

executadas pelos conversores utilizados. 

 

Figura A.13 – Conexão de um DFIG à rede para a operação em velocidade variável. 

FONTE: POMILIO, 2013. 
 

Por fim, outra configuração comumente encontrada é a de desacoplamento 

total do gerador com a rede, como mostrado na Figura A.13. Neste cenário, é possível 

operar o gerador a qualquer velocidade do vento. Para isso, é necessário utilizar um 

sistema de conversão de potência com capacidade igual à nominal da máquina.  

 
Figura A.14 – Conexão de um gerador desacoplado da rede para operação em 

velocidade variável. 

FONTE: POMILIO, 2013. 

A tensão de saída do gerador passa por um retificador, que cria um barramento 

em corrente contínua intermediário. Este barramento alimenta um inversor de 
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frequência, com saída alternada na frequência de operação da rede da 

concessionária. Este sistema permite o uso de geradores de indução, síncronos e 

síncronos de ímãs permanentes. Esses últimos são utilizados especialmente em 

casos em que se deseja eliminar a caixa multiplicadora de velocidade (POMILIO, 

2013; ROCHA, 2013).  

 
 
A.3 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 
A energia solar pode ser utilizada tanto para o aquecimento de fluidos como 

para a produção de eletricidade. No primeiro caso, as utilizações mais comuns são 

para o aquecimento de água sanitária ou de piscinas. Essa tecnologia, embora não 

produza energia elétrica, pode trazer grandes benefícios ao SEP. No Brasil, a carga 

residencial de maior potência é o chuveiro elétrico, que aquece a água 

instantaneamente através da dissipação térmica de um resistor. A potência média 

desses dispositivos é de cerca de 5000W. O horário de ponta de consumo do sistema 

ocorre justamente no momento em que as pessoas retornam à suas casas, ao fim do 

dia, e ligam seus chuveiros para tomar banho, adicionando uma grande carga à rede. 

O uso de aquecedores solares permite a substituição dos chuveiros elétricos, 

eliminando esta carga e reduzindo os fluxos de potência em todo o SEP. Porém, como 

o objetivo do presente trabalho está na análise da inserção de novas unidades 

geradoras ao sistema de distribuição, o foco desta seção será voltado aos painéis 

fotovoltaicos. 

Células fotovoltaicas convertem diretamente a energia da radiação solar em 

energia elétrica. Elas são constituídas de materiais semicondutores dopados de modo 

a criar uma junção PN. Os fótons incidentes aumentam o nível energético dos elétrons, 

que então fluem de uma região para outra, quando estas são conectadas 

externamente, gerando assim uma corrente elétrica contínua, como ilustrado na 

Figura A.15.  

A energia solar é recebida pelas células a partir de duas componentes, direta 

e difusa. A componente direta corresponde a 85% da irradiação total recebida e 

provém da recepção direta dos raios solares, sem que haja reflexão ou refrações 

intermediárias. A parcela difusa, correspondente aos 15% restantes, é composta pelos 
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raios solares que refletem e refratam devido às moléculas em suspensão na 

atmosfera, nuvens e demais elementos. 

 

Figura A.15 – Produção de uma diferença de potencial a partir da interação dos fótons 

com a junção PN de uma célula solar e imagem de uma célula comercial 

FONTE: POMILIO, 2013 

A fotocorrente gerada pela célula fotovoltaica relaciona-se diretamente à área 

de incidência solar e à temperatura de operação. O valor da diferença de potencial é 

limitado pela queda de tensão que ocorre na junção PN. A corrente gerada também 

possui baixo valor. Por esses motivos, conjuntos de células são agrupados num 

arranjo matricial, de modo a formar os painéis fotovoltaicos. A maioria desses módulos 

são equipados com dispositivos de MPPT, que atuam sobre as características de 

corrente-tensão e potência-tensão das células, alterando o ponto de operação em 

função da irradiação solar de modo a maximizar a potência gerada (CHOWDURY, 

2009). 

Sistemas fotovoltaicos são tidos por governos, organizações ambientais e 

comerciais como uma das tecnologias de maior potencial para o suprimento de parte 

da demanda energética mundial de maneira sustentável e renovável. Eles são 

baseados numa fonte primária gratuita e com ampla disponibilidade, geram impactos 

ambientais mínimos durante o funcionamento, não apresentam ruídos sonoros e tem 

longa vida útil, de mais de 30 anos, exigindo pouca manutenção (CHOWDURY, 2009). 

As principais barreiras para a exploração da energia fotovoltaica são os 

elevados custos de aquisição e instalação dos equipamentos e os baixos índices de 

eficiência elétrica.  Embora uma série de projetos experimentais de parques solares 

de grande porte, da ordem os MW, tenham sido construídos ao longo dos anos, a 

tendência atual é a da incorporação dos módulos fotovoltaicos na cobertura de 

edificações comerciais e residenciais, reduzindo os custos totais e o espaço livre 
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necessário para a implantação. Os grandes parques introduzem grandes 

perturbações à rede, devido ao fenômeno de sombreamento causado pelas nuvens, 

que pode retirar grandes valores de potência gerada num curto espaço de tempo, 

gerando instabilidades transitórias e acarretando num aumento da complexidade da 

operação do sistema elétrico (JENKINS et. al., 2000). 

Estudos comprovam que a relação custo-benefício de pequenas instalações é 

maior que a de grandes parques fotovoltaicos, o que assinala a eficácia da injeção da 

geração fotovoltaica diretamente nas redes de baixa tensão, nas quais os 

consumidores residenciais se encontram conectados. A exigência de inversores de 

frequência, dada a natureza contínua da corrente gerada, possibilita uma maior 

flexibilidade operacional dessa fonte e proporciona uma alta potencialidade para o uso 

em microrredes (CHOWDHURY et. al., 2009). 

Embora pouco utilizada no Brasil, a energia solar possui um grande potencial 

de utilização no país, devido às suas condições naturais. O território brasileiro possui 

uma posição geográfica favorável para o aproveitamento solar, já que este situa-se 

em grande parte entre a linha do Equador e o trópico de capricórnio. A Figura A.16 

apresenta a média anual da radiação solar global diária incidente no território 

brasileiro. 

Apesar da existência de diferentes climas no país, pode-se observar que os 

valores médios de irradiação apresentam uma uniformidade relativamente alta em 

toda extensão territorial. A região de maiores índices – acima de 6,0kWh/m2 - vai do 

norte de Minas Gerais ao Piauí, abrangendo uma área de clima semi-árido, com 

baixos níveis de precipitação e cobertura de nuvens. O menor valor, 4,25kWh/m2 

ocorre no litoral norte de Santa Catarina, zona com precipitação bem distribuída ao 

longo de todo ano (PEREIRA et. al., 2006). 

Comparativamente, os valores totais de irradiação solar global incidente em 

qualquer região do território brasileiro ao longo de um ano (4200-6700kWh/m2) são 

muito superiores aos dos países da União Europeia, como Alemanha (900-1250 

kWh/m2) ou Espanha (1200-1850 kWh/m2), onde existe um extenso investimento em 

projetos de aproveitamento dos recursos solares, muitos deles contando com 

incentivos governamentais (PEREIRA et. al., 2006).  
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Figura A.16 – Média anual da radiação solar global horizontal diária no território 

brasileiro 

FONTE: PEREIRA et. al., 2006 

Para maximizar o aproveitamento da radiação solar, o painel deve ter sua 

posição ajustada em função da latitude do local e do período do ano em que existe 

maior disponibilidade do recurso solar. No sistema fixo, o ajuste manual deve ser feito 

no momento da instalação do painel ou, caso seja desejável otimizar a produção, ao 

menos uma vez ao ano, corrigindo a inclinação do painel em função da variação do 

azimute solar devido ao movimento de translação da terra. Outra solução é o uso de 

um sistema de seguimento, onde um mecanismo é responsável pelo ajuste da 
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inclinação dos painéis, em um ou dois eixos, de modo a acompanhar a trajetória solar 

ao longo do dia. A escolha do sistema de seguimento em detrimento à instalação fixa 

deve levar em conta os ganhos financeiros proporcionados pelo aumento da potência 

gerada, que devem ser superiores ao investimento extra (BOONE, 2013). 

Em relação à tecnologia de fabricação das células, existem basicamente quatro 

vertentes: silício monocristalino, silício policristalino, filme fino e células multijunção. A 

primeira tecnologia comercial foi a de silício monocristalino, que ainda é amplamente 

utilizada. Um grande cristal de silício é produzido e depois cortado em células 

circulares. A eficiência típica desse tipo de células é de 15%, podendo chegar a até 

20%. Entretanto, o processo de fabricação é extremamente complexo e caro, exigindo 

materiais com alto grau de pureza química (CHOWDHURY et. al., 2009). 

As células de silício policristalino surgiram como uma forma de barateamento 

dos custos de produção. Elas consistem em camadas finas obtidas a partir do corte 

de um lingote de silício derretido e recristalizado. Embora mais baratas, elas 

apresentam rendimentos inferiores à tecnologia monocristalina, atingindo valores de 

cerca de 12% (JENKINS et. al., 2000).   

Devido ao elevado custo de obtenção de silício de alto grau de pureza, 

desenvolveu-se a tecnologia de filme fino, onde apenas um pequeno volume de 

material ativo é depositado sobre um substrato inerte, fabricado com insumos mais 

baratos. Os materiais sensíveis à luz utilizados são os mais diversos, sendo os mais 

comuns o silício amorfo, o telureto de cádmio, o disseleneto de cobre e índio e o 

disseleneto de cobre, gálio e índio. Embora possuam baixos valores de eficiência, 

cerca de 10%, essa tecnologia vem sendo vastamente difundida devido ao baixo custo 

e à possibilidade de criação de painéis curvos, com substrato flexível, o que permite 

a criação de projetos que integrem os painéis fotovoltaicos como elemento 

arquitetônico da edificação (CHOWDHURY et. al., 2009, JENKINS et. al., 2000). 

Recentemente, tem sido dada grande atenção ao desenvolvimento de células 

multijunção. Esta tecnologia é baseada no processo de epitaxia metalorgânica 

gasosa, que consiste na deposição sequencial de camadas elementares de ligas 

semicondutoras das famílias de elementos III e V. Os elementos são transportados 

por um meio gasoso e depositados num substrato, permitindo o crescimento de 

camadas múltiplas com diferentes composições químicas e elevada qualidade 

cristalina. Cada uma das camadas é otimizada para absorver uma determinada faixa 
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de comprimentos de onda, de modo que o conjunto possa extrair o máximo de energia 

da luz solar. Os níveis de eficiência do sistema ultrapassam os 40%, valor muito acima 

que o de qualquer outra tecnologia fotovoltaica. Geralmente, tais células são 

construídas em pequenas dimensões e operam em conjunto com concentradores 

óticos, que aumentam a incidência de radiação sobre a camada sensível 

(CHERUCHERIL; MARCH; VERMA, 2011). 

 

A.4 CENTRAIS GERADORAS HIDRELÉTRICAS (CGHS) 

 
A matriz energética brasileira é fortemente ligada aos aproveitamentos hídricos. 

De acordo com dados da ANEEL (2014), 67,9% da capacidade instalada é 

proveniente de usinas hidrelétricas. Deste total, 64,1% correspondem às grandes 

centrais, 3,6% às pequenas centrais hídricas (PCHs) e 0,2% às centrais geradoras 

hídricas (CGHs). Conforme o discutido na seção 2.3, PCH é o aproveitamento de 

potencial hidráulico com potência instalada de 1MW a 30MW, enquanto o termo CGH 

é aplicável a aproveitamentos cuja potência instalada seja inferior à 1MW. 

Embora ainda existam grandes potenciais hídricos não aproveitados na região 

norte, a maior parte dos aproveitamentos hidrelétricos de grande porte já está em 

operação ou construção. Questões socioambientais cada vez mais rígidas tem 

inviabilizado novos projetos destas dimensões. A tendência que tem sido seguida é a 

da exploração de potenciais hídricos de pequeno e médio porte, através das PCHs e 

CHGs, dadas vantagens como menores impactos ambientais e tempo de construção 

reduzido (BOONE, 2013). 

Sob a filosofia de microrredes, os aproveitamentos de maior interesse são os 

de microgeração e minigeração, compreendidos na faixa de potência das CGHs, de 

até 1MW. No entanto, a geração hidrelétrica requer a proximidade aos recursos 

hídricos, ao contrário das outras fontes estudadas anteriormente, cuja fonte primária 

de energia pode ser obtida em ambientes urbanos com facilidade. Dessa forma, sua 

aplicação fica restrita à microrredes em ambientes rurais ou comunidades isoladas 

situadas às margens de rios. 

A potência de saída de uma microturbina é dada pela equação (9): 

𝑃 = 𝛾. 𝑄. 𝐻𝐿. 𝜂 (9) 

Onde: 
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𝑃  = Potência (W); 

𝛾  = Peso específico da água (N/m3); 

𝑄  = Vazão volumétrica (m3/s); 

𝐻𝐿 = Altura da queda (m); 

𝜂    = Rendimento total do sistema. 

A potência de saída varia em função da altura da queda e da vazão volumétrica. 

A variação na vazão causada por alterações no volume de chuvas provoca grandes 

variações na potência gerada por uma CGH, especialmente quando não há um 

reservatório para regularização. Estas variações tornam este tipo de central não 

despachável, dificultando sua integração ao sistema elétrico. 

Diferentes valores de altura da queda e de vazão levam a escolha de tipos 

específicos de turbina, mais adequados para cada situação. Em casos onde a queda 

é baixa, são utilizadas turbinas de reação, como as turbinas Francis e Kaplan. Em 

aproveitamentos que possuam quedas elevadas, turbinas de impulso, como as 

turbinas Pelton, são utilizadas.  Para pequenos aproveitamentos, com potências de 

até 100kW, em que não haja reservatório ou que o reservatório tenha como função 

apenas a regularização diária, é recomendado o uso de turbinas de fluxo cruzado, 

pois elas possuem uma curva de rendimento mais estável para variações na vazão 

(JENKINS et. al., 2000; MELLO JR.; SAUER, 2001). 

Aproveitamentos de pequena escala podem utilizar tanto geradores de indução 

quanto máquinas síncronas. Turbinas que operem com pequenas quedas tendem a 

girar em velocidades lentas e podem requerer uma caixa de multiplicação de 

velocidades ou um gerador multipolos. O projeto do sistema de proteção dos 

geradores envolve um cuidado especial na detecção e atuação em caso de perda da 

conexão com a rede ou de grandes valores de carga, evitando que o conjunto turbina-

gerador dispare (CHOWDHURY et. al., 2009).  

 

A.5 DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 
Para garantir o funcionamento adequado de uma microrrede, é necessária a 

integração de dispositivos de armazenamento de energia, capazes de suprir 

necessidades transitórias de injeção de potência durante contingências ou distúrbios. 
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Como algumas microfontes possuem baixa inércia rotacional ou baixa capacidade de 

FRT, os dispositivos de armazenamento auxiliam na resposta do sistema a 

afundamentos de tensão na rede de distribuição, partidas de motores e outras 

sobrecargas transitórias. Estes equipamentos são indispensáveis para a operação em 

modo isolado, compensando afundamentos de tensão causados pelo aumento de 

carga, garantindo a operação estável (CHOWDHURY et. al., 2009). 

 O tempo de descarga médio pode ser da ordem de milisegundos a dezenas 

de segundos, em função da tecnologia das microfontes empregadas. Como 

exemplificado por Stevens e Schenkman (2011), uma célula de combustível requer 

um período muito maior para responder à um aumento de carga que um motor de 

combustão interna, exigindo assim um período de descarga do dispositivo de 

armazenamento de energia mais longo, até que a microfonte seja capaz de estabilizar 

sua produção de acordo com a nova demanda. 

 O uso dos destes dispositivos para o controle de ponta da demanda é 

questionável. Enquanto Chowdhury et. al. (2009) prega que eles devem ser utilizados 

apenas para o controle de eventos transitórios, Stevens e Schenkman (2011) 

acreditam que o armazenamento de energia pode ser utilizado de forma benéfica 

como controle de ponta, carregando em períodos onde o valor da energia é mais 

barato e descarregando nas horas de preço mais elevado.  

Como a maior parte dos dispositivos de armazenamento de energia existentes 

no mercado produz uma tensão contínua, eles devem ser conectados à microrrede 

através de uma interface de eletrônica de potência. A exceção são os volantes de 

inércia (flywheels), que produzem tensão alternada e podem ser conectados 

diretamente à rede. Como tais dispositivos devem agir rapidamente, eles devem 

possuir um controlador local, assim como as demais microfontes. 

As baterias apresentam-se como a solução mais tradicional e consolidada no 

mercado para o armazenamento de energia. No projeto de microrrede CERTS foi 

adotada a tecnologia de bateria de chumbo-ácido selada, com regulação por válvula. 

Esta escolha foi realizada com base no baixo custo e da necessidade reduzida de 

manutenções. Entretanto, esse tipo de bateria possui algumas deficiências, como 

limitações de desempenho e ciclos de vida curtos, além de gerarem um problema 

ambiental no momento do descarte, uma vez que são compostas de elementos 

pesados. 
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Fabricantes têm desenvolvido tecnologias especiais, voltadas ao mercado de 

microrredes. Novas baterias baseadas em titanato de lítio apresentam níveis de 

performance superiores, com tempos de recarga rápidos e elevada densidade de 

energia, exigindo assim menos espaço que um banco de baterias de chumbo-ácido 

com potência equivalente. Enquanto baterias de chumbo-ácido tem suas 

características de performance baseadas em 1200 ciclos, com descarga de 80%, as  

baterias de titanato de lítio permitem 15000 ciclos de carga e descarga completa 

(ALTAIRNANO, 2012). 

Duas tecnologias em desenvolvimento apresentam-se como alternativas 

promissoras às baterias: os supercapacitores e os flywheels. 

Os supercapacitores são compostos por dois eletrodos imersos em um 

eletrólito, separados por uma membrana porosa. No momento de carga, os elétrons 

do cátodo atraem os íons positivos e as lacunas do ânodo atraem os íons negativos. 

Isso resulta numa capacitância entre os íons e a superfície do eletrodo. Os capacitores 

comuns possuem alta densidade de potência, possibilitando cargas e descargas 

rápidas e baixa densidade de energia, resultando em pouca capacidade de 

armazenamento de energia. As baterias possuem características opostas, com baixa 

densidade de potência e alta densidade de energia, possibilitando elevadas 

capacidades de armazenamento, porém com cargas e descargas lentas. Os 

supercapacitores aliam as vantagens das duas tecnologias e possuem altos valores 

de densidade de potência e de energia, possibilitando cargas e descargas rápidas e 

capacidade de armazenamento semelhante à de baterias (REGO, 2011).  

A característica de descarga rápida é extremamente desejável para aplicações 

em microrredes. Porém, como ressaltam Stevens e Schenkman (2011), os 

supercapacitores comerciais existentes não atendem às necessidades de 

armazenamento de energia das microrredes. O desenvolvimento de novos materiais 

com base em nanotecnologia, como o grafeno, pode viabilizar a utilização destes 

componentes dentro de alguns anos. 

Outra tecnologia de grande potencialidade são os flywheels, dispositivos 

rotativos com alto momento de inércia, que armazenam energia rotacional. Estes 

dispositivos operam com índices de eficiência de conversão de até 90%. Novos 

projetos incluem câmaras de vácuo e rolamentos magnéticos baseados em 

supercondutores, proporcionando elevadas densidades de potência e de energia, 
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reduzindo o espaço físico ocupado pelo equipamento. Contudo, o foco atual dos 

fabricantes de volantes de inércia é o mercado de gestão de ponta. O desenvolvimento 

tem sido voltado à busca sistemas capazes de armazenar energia em momentos de 

preços baixos para consumi-la posteriormente, quando os preços de mercado forem 

mais elevados. Essas aplicações requerem tempos de descarga elevados, da ordem 

de algumas horas. Entretanto, a escala de tempo de interesse para o uso em 

microrredes é da ordem de frações de segundos a algumas dezenas de segundos, o 

que torna inviável o uso de flywheels no momento (STEVENS; SCHENKMAN, 2011). 

 

A.6 VEHICLE-TO-GRID (V2G) 

 

A tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), é definida por Briones et. al. (2012) como 

um sistema capaz de estabelecer o fluxo bidirecional de energia, de maneira 

controlada, entre um veículo e a rede elétrica. A energia é demandada da rede pelo 

veículo para o carregamento das baterias e o fluxo oposto, do veículo para a rede, 

pode ser estabelecido quando requerido pelo operador da rede de distribuição de 

energia. Tal sistema abrange uma gama de tecnologias de veículos: elétricos, híbridos 

e aqueles dotados de célula de combustível. 

As principais funções do sistema são o controle de ponta e o aumento da 

capacidade das “reservas girantes”, embora a definição literal deste termo não se 

aplique, uma vez que as baterias dos veículos são uma forma de armazenamento de 

energia estática, conectada à rede por meio de inversores de frequência. Briones et. 

al. (2012) refere-se ainda à capacidade destes sistemas fornecerem energia aos 

consumidores em modo emergencial, caso haja a interrupção do fornecimento da rede 

de distribuição. 



173 
Apêndice B – Dados Complementares do Modelo IEEE 13 Barras 

APÊNDICE B – DADOS COMPLEMENTARES DO MODELO IEEE 13 BARRAS 

 

Este apêndice apresenta os parâmetros do modelo IEEE 13 barras que foram 

omitidos na seção 5.2. Todos os dados aqui apresentados foram extraídos de (IEEE, 

2001). 

A Tabela B.1 apresenta as geometrias possíveis das linhas. Tal informação é 

ilustrada na Figura B.1 – Geometria das linhas. Todas as medidas são representadas 

no sistema imperial. 

Tabela B.1 – Geometria das linhas 

Configuração Tipo Descrição 

500 aérea trifásica a 4 fios 

505 aérea bifásica a três fios 

510 aérea monofásica a dois fios 

515 subterrânea trifásica a três fios 

520 subterrânea monofásica a dois fios 

 

 

a) Linhas aéreas 

 

b) Linhas subterrâneas 

Figura B.1 – Geometria das linhas 
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A Tabela B.2 apresenta as configurações padronizadas das linhas. Já a Tabela 

B.3 apresenta as características dos trechos de linhas existentes no modelo. 

 

Tabela B.2 – Configurações padronizadas das linhas 

Configuração Tipo Fases Cabo das Fases Cabo do Neutro Geometria 

601 aérea ABCN ACSR 556,500 26/7 ACSR 4/0 6/1 500 

602 aérea ABCN ACSR 4/0 6/1 ACSR 4/0 6/1 500 

603 aérea BCN ACSR 1/0 ACSR 1/0 505 

604 aérea ACN ACSR 1/0 ACSR 1/0 505 

605 aérea CN ACSR 1/0 ACSR 1/0 510 

606 sub. ABCN 250,000 AA, CN - 515 

607 sub. AN 1/0 AA, TS 1/0 Cu 510 

 

Tabela B.3 – Características dos trechos de linhas 

Barra 1 Barra 2 Comprimento (pés) Configuração 

650 632 2000 601 

632 671 2000 601 

671 680 1000 601 

632 633 500 602 

632 645 500 603 

645 646 300 603 

671 675 500 606 

671 684 300 604 

684 611 300 605 

684 652 800 607 

 

A Tabela B.4 apresenta os dados relativos aos transformadores do modelo. 

 

Tabela B.4 – Características dos transformadores 

Transformador kVA 
Relação de 
Tensão (kV) 

Conexão 
Resistência 

(%) 
Reatância 

(%) 

Subestação 5000 115 / 4.16 Δ - YT 1 8 

XFM-1 500 4.16 / 0.48 YT- YT 1.1 2 
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A Tabela B.5 exibe os parâmetros do sistema OLTC presente na subestação, 

composto de três reguladores de tensão monofásicos. 

 

Tabela B.5 - Parâmetros do regulador de tensão 

Barra RG60 

Fases A-B-C 

Conexão Fase-Terra 

Fase Monitorada A-B-C 

Largura de banda 2 Volts 

Relação do TP 20 

Relação do TC 700 

Parâmetro R 3 

Parâmetro X 9 

Nível de Tensão 122 
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APÊNDICE C – PERFIS DE TENSÃO  

Este anexo apresenta os demais perfis de tensão nas barras do sistema tratado 

nos diversos cenários do estudo de caso,. 

 

C.1 CASO BASE 

As Figuras C.1, C.2 e C.3 apresentam os perfis de tensão em todas as barras 

do sistema para o caso base. As linhas horizontais representam os limites da tensão 

de atendimento conforme o discutido na seção 5.3.3. 

 

 

a) 611           b) 632 

 

c) 633           d) 634 

 

Figura C.1 – Perfil de tensão nas barras 611, 632, 633 e 634 para o caso base. 
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a) 645           b) 646 

 

c) 652           d) 671 

 

e) 672          f) 675 

Figura C.2 - Perfil de tensão nas barras 645, 646, 652, 671, 672 e 675 para o caso 

base. 
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a) 676           b) 680 

 

c) 681           d) 684 

 

e) 692           f) 693 

Figura C.3 - Perfil de tensão nas barras 676, 680, 681, 684, 692 e 693 para o caso 

base. 
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C.2 CENÁRIO 1 

As Figuras C.4, C.5 e C.6 apresentam os perfis de tensão em todas as barras 

do sistema para o cenário 1.  

 

a) 611           b) 632 

 

c) 633           d) 634 

 

e) 645           f) 646 

Figura C.4 - Perfil de tensão nas barras 611, 632, 633, 634, 645 e 646 para o cenário 

1. 
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a) 652           b) 671 

 

c) 672           d) 675 

 

e) 676           f) 680 

Figura C.5 - Perfil de tensão nas barras 652, 671, 672, 675, 676 e 680 para o cenário 

1. 
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a) 681           b) 684 

 

c) 692           d) 693 

Figura C.6 - Perfil de tensão nas barras 681, 684, 692 e 693 para o cenário 1. 

A redução no perfil de tensão na fase B durante o horário de ponta se dá em 

função das cargas comerciais que foram inseridas nesta fase, conforme a Tabela 5.8, 

visando a redução do desbalanceamento de fases no caso base.  
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C.3 CENÁRIO 2 

As Figuras C.7, C.8 e C.9 apresentam os perfis de tensão em todas as barras 

do sistema para o cenário 2.  

 

a) 611           b) 632 

 

c) 633           d) 634 

 

e) 645          f) 646 

Figura C.7 - Perfil de tensão nas barras 611, 632, 633, 634, 645 e 646 para o cenário 

2. 
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a) 652           b) 671 

 

c) 672          d) 675 

 

e) 676          f) 680 

Figura C.8 - Perfil de tensão nas barras 652, 671, 672, 675, 676 e 680 para o cenário 

2. 

 



184 
Impactos Técnicos da Integração de Microrredes nos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica 

 

a) 681           b) 684 

 

b) 692          d) 693 

 

Figura C.9 - Perfil de tensão nas barras 681, 684, 692 e 693 para o cenário 2. 
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C.4 CENÁRIO 3 

As Figuras C.10, C.11 e C.12 apresentam os perfis de tensão em todas as 

barras do sistema para o cenário 3.  

 

a) 611           b) 632 

 

c) 633          d) 634 

 

e) 645          f) 646 

Figura C.10 - Perfil de tensão nas barras 611, 632, 633, 634, 645 e 646 para o 

cenário 3. 
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a) 652          b) 671 

 

c) 672          d) 675 

 

e) 676          f) 680 

Figura C.11 - Perfil de tensão nas barras 652, 671, 672, 675, 676 e 680 para o 

cenário 3. 
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a) 681          b) 684 

 

c) 692          d) 693 

Figura C.12 -  Perfil de tensão nas barras 681, 684, 692 e 693 para o cenário 3. 

 

 




