
 

Centro Federal de Educação Tecnológica de  

Minas Gerais 

Engenharia Elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS CENÁRIOS DE FUNCIONA MENTO DE 

UMA MICRORREDE CONEC TADA À UM 

ALIMENTADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean César Fagundes Castro 

03/02/15  



 
 

 
 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

Departamento de Engenharia Elétrica 
 
 
 

 

 

Jean César Fagundes Castro 

 

ANÁLISE DOS CENÁRIOS DE FUNCIONA MENTO DE 

UMA MICRORREDE CONEC TADA À UM 

ALIMENTADOR  

 

Trabalho de conclusão de curso submetida 

à banca examinadora designada pelo 

Departamento de Engenharia Elétrica do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de 

Engenheiro Eletricista. 

 

Área de Concentração: Sistemas Elétricos de 

potência. 

Orientadora: Patrícia Romeiro da Silva Jota 

Co-orientadora: Elza Koeler de Barros 

Ribeiro 

 

  

Belo Horizonte 

2015 



 
 

 
 

 

Centro  F ederal  de E duc ação Tec nológica  de M inas  G erais  

Departamento de Engenharia Elétrica 

Av.  A ma zona s ,  7 6 7 5 ,  ba ir ro  Nova  Ga me le i ra ,  Be lo  Hori zon te ,  MG - Bra s i l  

CEP . :  3 0 .5 1 0 -0 0 0      www .ce fe tm g .br  

 

Belo Horizonte, fevereiro de 2015 

 

  

Jean César Fagundes Castro 

 

Análise dos cenários de funcionamento de uma microrrede conectada à um 

alimentador 

 

Belo Horizonte, fevereiro de 2015. 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais 



 
 

 
 

 

JEAN CÉSAR FAGUNDES CASTRO  

 

Texto do relatório técnico do trabalho de conclusão de curso submetido à Banca 

Examinadora designada pelo Departamento de Engenharia Elétrica do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de 

Engenheiro Eletricista. 

 

Belo Horizonte em 03 de fevereiro de 2015. 

 

Por: 

 

Patrícia Romeiro da Silva Jota 

Profa. DEE/CEFET-MG - Orientadora 

 

 

 

Elza Koeler de Barros Ribeiro 

Profa. DEE/CEFET-MG – Co-orientadora 

 

 

 

Rosilene Nietzsch Dias 

Profa. DEE/CEFET-MG 

 

 

 

Marcos Fernando dos Santos 

Prof. DEE/CEFET-MG  

“Análise dos cenários de funcionamento de uma microrrede conectada 

à um alimentador” 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu não creio que exista algo mais emocionante para 

o coração humano do que a emoção sentida pelo 

inventor quando ele vê alguma criação da mente se 

tornando algo de sucesso. Essas emoções fazem o 

homem esquecer comida, sono, amigos, amor e tudo.”  

Nikola Tesla 

 



 
 

i 
 

Resumo 

A partir da inserção da geração distribuída no sistema de distribuição, o sistema 

elétrico passou a ter a possibilidade de operar com microrredes. Essas microrredes 

podem ser consideradas como agrupamento de geradores e cargas com capacidade de 

operação isolada do restante do sistema. 

Apesar da flexibilidade entre esses modos de operação, a mudança entre eles 

provoca impactos na rede, o que exige cuidados tanto no estudo da viabilidade dessa 

topologia quanto na mudança do modo de operação. 

Neste trabalho são apresentadas as definições básicas de geração distribuída e 

microrredes. É realizada uma análise que envolve o estudo sobre os impactos causados 

pela alteração no modo de operação da rede de distribuição, bem como um estudo de 

caso a ser considerado, no qual busca-se demonstrar, de forma comparativa, os impactos 

entre os dois modos de operação, tanto para a concessionária de energia quanto para os 

consumidores. 

Com a adaptação de um sistema de distribuição real, para viabilização do estudo 

de microrrede, é realizada uma simulação de fluxo de carga no software OpenDSS, onde, 

obtém-se os resultados para realização das análises de cenários de funcionamento do 

sistema. 

 

  

Palavras-chave: Geração Distribuída, Microrredes, Ilhamento de Sistemas 

Elétricos, Fluxo de Potência, Perdas em Sistemas de Distribuição, OpenDSS. 
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Abstract 

From the integration of distributed generation in the distribution system, the 

electrical system has to be able to operate with microgrids. These can be consider as 

grouping of generators and loads with capacity of operates isolated of system. 

Despite the flexibility between these operation modes, the switching between 

them impacts the network, which requires much care in this topology feasibility study 

concerning the change of operating mode. 

This work presents the basic definitions of distributed generation and 

microgrids. An analysis that involves the study of the impacts caused by the change in 

operating mode of the distribution network, as well as a case study to be considered, in 

which we seek to demonstrate, on a comparative basis, the impacts between the two 

modes operation, both for the utility power as consumers. 

With the adaptation of a real distribution system for enabling the microgrid 

study, a load flow simulation is performed in OpenDSS software, where one gets the 

results to perform the analysis of system operation scenarios. 

 

  

Keywords: Distributed Generation, Microrgrids, Islanding Electrical Systems, 

Power Flow, Losses in Distribution Systems, OpenDSS. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Contexto 

A estrutura dos Sistemas Elétricos de Potência (SEP) teve sua concepção baseada 

na utilização de grandes centrais de geração de energia elétrica. Essa energia gerada é 

então transmitida, por meio de um sistema de transmissão, para os grandes centros de 

consumo. 

Com o crescimento do consumo de energia elétrica, apareceram problemas na 

geração de energia, tais como a escassez de combustíveis fósseis e secas sazonais. Uma 

alternativa para contornar esses problemas foi a utilização de geração de pequena escala 

próxima às unidades de consumo, surgindo assim, o conceito de Geração Distribuída 

(GD). (Almada, 2013) 

A inserção de GD em redes de distribuição traz diversos benefícios, tais como: 

utilização de fontes renováveis e não convencionais, diversificação da matriz energética 

e estabilidade de tensão (Chowdhury, et al., 2009). Porém, a utilização de GD acompanha 

dificuldades técnicas e econômicas, tais como: aumento das correntes de curto-circuito 

nas redes de distribuição, necessidade de estudos do comportamento dinâmico nessas 

redes, além do fluxo de potência bidirecionais. (Mendonça, 2011) 

Com a popularização dos sistemas de GD, nas últimas décadas, surgiu um novo 

conceito, chamado microrrede. Microrrede pode ser definido como sendo um 

agrupamento de unidades de GD e cargas que estão conectadas à rede elétrica principal 

em único ponto, por meio de uma chave, com a capacidade de operar de forma 

autônoma do restante da rede elétrica. (Azevedo, 2011) 

Na ocorrência de uma falta ou variações inadequadas de tensão ou frequência da 

rede, o sistema de detecção da microrrede deve atuar e isolá-la da rede principal, 

fazendo com que essa região do sistema não sofra prejuízos causados por essas 

ocorrências. (Gil, 2009) 
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A possibilidade de parte do sistema de distribuição poder operar de modo 

independente da rede de energia principal, como uma microrrede, também apresenta 

benefícios semelhantes à inserção de GDs, tais como, diversificação da matriz energética 

e maior confiabilidade no fornecimento de energia. Por outro lado, acarreta em algumas 

desvantagens, tais como, alto custo da implantação dos microgeradores e a necessidade 

de controle próprio da mesma. (Silva, 2011) 

1.2. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é analisar, de forma comparativa, um sistema 

real de distribuição em duas possibilidades de operação. Inicialmente, é realizada uma 

análise do sistema na situação normal de operação, com todas as cargas e geradores 

interligados, posteriormente, é considerada uma região isolada do sistema operando 

como uma microrrede. 

Para alcance desse objetivo, é realizada uma revisão bibliográfica acerca dos 

conceitos básicos de GDs e microrredes, e realizado um levantamento da situação atual 

do sistema elétrico brasileiro. 

1.3. Metodologia 

O desenvolvimento deste trabalho está estruturado em etapas. Na primeira etapa, 

é feita uma revisão bibliográfica a respeito de geração distribuída, microrredes e da 

situação atual do sistema elétrico brasileiro. Na segunda, o programa que será utilizado 

para realização das simulações é apresentado, assim como os dados do sistema real. 

Feito esse levantamento, o sistema é modelado para a inserção na simulação; as 

simulações são realizadas e os resultados e análises são levantados. 

1.4. Organização do trabalho 
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A proposta desse trabalho é estudar os impactos da mudança no modo de 

operação em regime permanente de um sistema real. Para isso, o mesmo foi dividido em 

cinco capítulos, incluindo este capítulo introdutório. 

No segundo capítulo, é apresentada a definição da geração distribuída, os tipos 

mais comuns, uma breve descrição de algumas GD e a presença das mesmas no Brasil. 

Posteriormente, é apresentada uma breve descrição a respeito das Microrredes. 

No terceiro capítulo, é apresentado o programa utilizado nas simulações, 

juntamente com os dados do sistema que será simulado. 

No quarto capítulo, é apresentado os resultados e análises para o caso em 

simulação. 

Finalmente, no último capítulo, são apresentadas as conclusões. 
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Capítulo 2 

Microrredes 

Neste capítulo é apresentada uma revisão do estado da arte dos conceitos básicos 

que norteiam a geração distribuída (GD) e microrredes em redes de distribuição, assim 

como a situação atual do sistema elétrico brasileiro. 

2.1. Sistema elétrico brasileiro 

A partir da década de 1990, na busca por eficiência e autonomia econômica, o 

setor elétrico mundial passou por reformas estruturais em sua forma de operação, 

sofrendo influência da doutrina do estado mínimo no pensamento econômico. Como 

resultado destas reformas, que também ocorreram no Brasil, os segmentos de geração, 

transporte e comercialização de energia foram segmentadas, passando a ser 

administrados e operados por agentes distintos. (ABRADEE, 2014) 

Hoje, os setores de transporte da energia – a transmissão e a distribuição – são 

considerados monopólios naturais, pois sua estrutura física torna economicamente 

inviável a competição entre dois agentes em uma mesma área de concessão. Nesses dois 

segmentos, predomina o modelo de regulação de preços ou regulação por incentivos. Já 

o segmento de geração é considerado um segmento sem características de monopólio, 

pois, de acordo com o regulamento da ANEEL, e respeitando as devidas normas, 

qualquer empresa pode conectar um gerador de energia no sistema elétrico. (CEMIG S.A. 

ND 5.31, 2011) 

As principais características do sistema elétrico brasileiro, atualmente, são: 

(ABRADEE, 2014) 

 

 Desverticalização da indústria de energia elétrica, com segregação das 

atividades de geração, transmissão e distribuição. 

 Coexistência de empresas públicas e privadas. 
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 Planejamento e operação centralizados. 

 Regulação das atividades de transmissão e distribuição pelo regime de 

incentivos, ao invés do “custo do serviço”. 

 Regulação da atividade de geração para empreendimentos antigos. 

 Concorrência na atividade de geração para empreendimentos novos. 

 Coexistência de consumidores cativos e livres. 

 Livres negociações entre geradores, comercializadores e consumidores livres. 

 Leilões regulados para contratação de energia para as distribuidoras, que 

fornecem energia aos consumidores cativos. 

 Preços da energia elétrica (commodity) separados dos preços do seu 

transporte (uso do fio). 

 Preços distintos para cada área de concessão, em substituição à equalização 

tarifária de outrora. 

 Mecanismos de regulação contratuais para compartilhamento de ganhos de 

produtividade nos setores de transmissão e distribuição. 

2.1.1. Matriz de energia elétrica brasileira 

Atualmente, na matriz de energia elétrica brasileira existem basicamente 7 tipos 

de gerações de energia elétrica. Os tipos e a quantidade presente no sistema elétrico 

brasileiro são apresentados na Tabela 2.1, os valores apresentados são dados retirados 

do site da ANEEL com atualização do dia 16 de novembro de 2014. (ANEEL, 2014) 

 

Tabela 2.1 – Tipos de geração em operação na matriz energia elétrica brasileira. (ANEEL, 2014) 

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

Central Geradora Hidrelétrica 479 295.436 0,22 

Central Geradora Eólica 203 4.402.040 3,26 

Pequena Central Hidrelétrica 469 4.713.430 3,53 

Central Geradora Solar Fotovoltaica 268 18.850 0,01 

Usina Hidrelétrica 200 87.302.765 63,11 

Usina Termelétrica 1.879 39.308.278 28,37 
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Tipo Quantidade Potência (kW) % 

Usina Termonuclear 2 1.990.000 1,5 

Total 3.500 138.030.799 100 

 

Nota-se que da capacidade de geração instalada no sistema elétrico brasileiro, 

66,86 % representa fonte hidráulica. Desse percentual, tem-se três tipos, que se diferem 

pela capacidade de geração e área ocupada, sendo a Central Geradora Hidrelétrica com 

potencial de geração igual ou inferior a 1 MW, a Pequena Central Hidrelétrica com 

capacidade instalada entre 1 e 30 MW e com de reservatório inferior a 3 km² e a Usina 

Hidrelétrica de Energia com a capacidade instalada superior a 30 MW e reservatório 

maior que 3 km² (Aneel, 2003). A menor geração por uma central hidrelétrica é 

localizada em Rondônia, na cidade de Colorado do Oeste e possui uma capacidade de 

geração de 750 kW; já a maior é a Usina Binacional de Itaipu, localizada na divisa entre o 

Brasil e o Paraguai e possui uma capacidade de geração de 8.535,0 MW. 

A segunda fonte de energia mais utilizada no Brasil é a energia termelétrica, que 

se baseia na queima de um determinado combustível para geração de energia elétrica. 

Essa categoria de geração de energia pode ser dividida em subcategorias, definidas de 

acordo com o combustível usado. A quantidade de usinas e potência total em operação, 

por tipo de combustível, é apresentado na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Principais tipos de Usinas Termelétricas em operação no Brasil. (ANEEL, 2014) 

Recurso 
Quantidade de usinas 

Em operação 

Potência em  

Operação (kW) 

Gás Natural 121 13.130.579,65 

Bagaço de Cana de Açúcar 386 10.518.014,70 

Óleo Combustível 34 4.278.511,80 

Óleo Diesel 1175 3.637.926,84 

Carvão Mineral 13 3.389.465,00 

Licor Negro 17 1.984.357,00 

Outros Energéticos de Petróleo 15 953.708,00 

Resíduos de Madeira 46 359.095,00 

Gás de Refinaria 7 344.370,00 
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Recurso 
Quantidade de usinas 

Em operação 

Potência em  

Operação (kW) 

Outros 48 272.355,40 

Gás de Alto Forno - Carvão Mineral 8 179.290,00 

Calor de Processo - Outro Fosseis 2 149.300,00 

Gás de Alto Forno - Biomassa 7 111.305,00 

Total 1879 39.308.278,39 

 

No Brasil, até a data de 16 de novembro de 2014, a matriz energética brasileira 

era composta por 1.879 usinas termelétricas, totalizando 39.308,3 MW de potência de 

geração instalada (ANEEL, 2014), com valores entre 0,24 kW a 1.058 MW de capacidade 

de geração. O maior gerador está instalado em Duque de Caxias, cidade do Rio de 

Janeiro, utilizando o gás natural como fonte energética, e a fonte de menor potência é 

obtida por meio do óleo diesel em Jaguaruna, em Santa Catarina. 

Com uma porcentagem baixa em relação as outras duas fontes de energia, porém, 

com um percentual de investimento crescente, está a geração eólica, com sua geração de 

energia baseada na energia cinética dos ventos. Atualmente, estão instaladas 203 

centrais de geradores eólicas, com um total de 4.402,04 MW, com potências variando 

entre 1,1 kW a 105,0 MW, sendo que 23% das centrais possuem geração inferior a 50 

MW e 99% possuem geração inferior a 100 MW. A menor geração instalada é de 1,1 kW 

em diversas localidades, e a maior é de 105 MW em Camocim, Ceará. A meta do governo 

brasileiro é inserir no sistema elétrico nacional 8,4 GW de potência eólica até o fim de 

2016, o que significará 5,4% de participação na matriz elétrica brasileira. (Lobão, 2013) 

 No Brasil, existem apenas duas usinas termonucleares, sendo ambas instaladas 

na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Almirante Álvaro Alberto - Unidade I 

(Antiga Angra I) foi construída em 1985, e hoje opera com uma capacidade de 640 MW 

de potência. Em 2001, foi instalada a segunda unidade (Antiga Angra II), com potência 

de 1.350 MW. A terceira unidade em construção, com potência outorgada de 1.350 MW e 

previsão de instalação no sistema elétrico em 2016. 

Com uma participação baixa no setor elétrico brasileiro está a geração solar 

fotovoltaica, representando 0,01 % da matriz energia elétrica brasileira, com 18,85 MW 

de potência instalada, possui centrais com potências entre 1,1 kW e 5.000 kW, sendo a 
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maior geração localizada no município de Tauá, no estado do Ceará, com 4.680 painéis 

solares e 12 mil metros quadrados, e a menor com potência instalada de 1,1 kW, em 

diversas localidades espalhadas pelo país. 

2.2. Microrredes 

Com o aumento da viabilidade econômica de pequenos geradores elétricos, 

apresenta-se de forma crescente uma nova topologia de operação dos sistemas elétricos: 

a geração distribuída (GD). Com a descentralização crescente da geração, as redes de 

distribuição passam a ter papel de destaque na operação do sistema, reduzindo os 

efeitos intermitentes desses pequenos geradores e aumentando a qualidade do 

fornecimento de energia. (Jenkins, et al., 2000)Deve-se destacar sobre a produção e o 

consumo de energia elétrica, que, diferentemente de outros sistemas de redes, como 

saneamento e gás, a energia elétrica não pode ser armazenada de forma 

economicamente viável, e isso implica na necessidade de equilíbrio constante entre 

oferta e demanda. Ou seja, toda a energia consumida deve ser produzida 

instantaneamente e, quando há desequilíbrios entre oferta e demanda, todo o sistema 

corre o risco de desligamentos. (Rese, 2012) 

Não existe um consenso exato sobre a definição de Geração Distribuída (GD), 

mesmo que a ideia seja consolidada. Por (IEEE 1547, 2003), tem-se como sendo uma 

geração facilitada conectada a uma área do SEP. Em (Short, 2003) GD é definida como 

sendo a utilização de pequena tecnologia de geração de energia distribuída (0 até 5MW) 

por meio de um sistema de distribuição para reduzir o carregamento da distribuição e 

transmissão, reduzir o impacto do crescimento de carga, reduzir perdas e melhorar a 

qualidade de energia e confiabilidade. Já em (Jenkins, et al., 2000), GD é definida de 

forma mais objetiva, com 4 atributos principais, sendo eles: 

 

• Inexistência de planejamento centralizado; 

• Inexistência de despacho de energia centralizado; 

• Normalmente com potência inferior a 50-100 MW; 

• A geração é conectada a um sistema de distribuição. 
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As razões para o uso de geração distribuída vão além do fato de disponibilizar 

mais energia no sistema, entre essas são (Jenkins, et al., 2000): 

 

•  Facilidade na implementação de pequenos geradores; 

•  Redução das perdas nas linhas de transmissão; 

•  Eficiência energética; 

•  Diversificação da matriz energética; 

•  Possibilidade de operação em microrredes. 

 

No Brasil, o Glossário de Termos Técnicos do PRODIST (ANEEL, 2012), geração 

distribuída é definida como centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, 

com instalações conectadas diretamente no sistema elétrico de distribuição ou por meio 

de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de forma isolada e 

despachadas – ou não – pelo ONS. 

No mesmo glossário, tem-se a definição do termo microrrede: rede de 

distribuição de energia elétrica que pode operar isoladamente do sistema de 

distribuição, atendida diretamente por uma unidade de geração distribuída. Que remete 

a definição de ilhamento, sendo essa a operação em que a central geradora supre uma 

porção eletricamente isolada do sistema de distribuição da acessada, sendo o mesmo 

que operação ilhada. 

Outra definição de microrrede é um sistema com diferentes tecnologias de 

geração distribuída de pequeno porte, sistema de armazenamento de energia, sensores, 

equipamentos de proteção e controle, combinados com um software para controlar e 

gerenciar a oferta e a demanda de energia para um sistema energético de dimensão 

comunitária. (Rese, 2012) 

A operação em microrredes é possível pela inserção de medidores, controladores 

e chaves localizadas de forma estratégica no sistema elétrico, para que na ocorrência de 

uma falta, os medidores detectem essa falta, enviem para os controladores, que por sua 

vez, enviam um comando para abrir ou fechar determinadas chaves, previamente 

programadas (Chowdhury, et al., 2009). Assim, a linha onde ocorreu a falta deixará de 

fazer parte da ilha, que poderá operar de forma independente do resto do sistema. 

No padrão da IEEE, 1547-4 de 2011, microrredes, ou ilhas, são definidas como 

partes do sistema elétrico de potência que possui GDs e cargas, com a habilidade de se 
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desconectar do SEP e operar paralelamente. Para o desenvolvimento de um sistema que 

possa operar no modo ilhado, deve-se levar em consideração alguns aspectos, sendo 

eles: (IEEE 1547.4, 2011) 

 

 Mudanças de direção e magnitude do fluxo de potência; 

 Controle de tensão, frequência e qualidade de energia; 

 Quantidade de possiblidade de pontos de conexão; 

 Mudança nos esquemas de proteção; 

 Monitoramento, troca de informação e controle; 

 Características de carga na área local do SEP que será ilhado; 

 Características e funcionalidade das GDs; 

 Condições de regime permanente e transitórios; 

 Interação entre as fontes de energia; 

 Margem de reserve, limitação de carga e resposta a demanda; 

 Captação de baixa carga. 

 

No caso de um ilhamento, a carga fica mais próxima da fonte de energia, ficando 

mais susceptível as variações da geração de energia, assim, um estudo minucioso deve 

ser elaborado a respeito das características dos componentes que estão ligados nessa 

região do SEP (Silveira, 2013), isso traz diversas preocupações, que se destacam: (IEEE 

1547.4, 2011) 

 

 Possibilidade de danos de equipamentos por variações de tensão e frequência 

da energia entre pela fonte; 

 Uma GD adequada e confiável; 

 Redução da área de confiabilidade do SEP pelo aumento da complexibilidade 

do Sistema; 

 Segurança para população comum, pessoal de emergência e operadores; 

 Possibilidade de redução na qualidade de energia; 

 Peso na probabilidade de falta na mudança entre os modos de operação, 

integrado e ilhado; 

 Coordenação na proteção do Sistema; 
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 Coordenação de esquemas de sobrecarga; 

 Regulação de tensão e frequência. 

 Desequilíbrio de carga; 

 Harmonização entre geração e carga. 

 

Se uma determinada área tiver o interesse para operar ilhado, diversos critérios 

devem ser levados em consideração, os principais são: (IEEE 1547.4, 2011) 

 

 Deve existir um acordo entre o operador da área local do SEP para a 

possibilidade de operação em modo ilha; 

 A partição e não participação da GD precisa ser identificada; 

 Antes da formação de uma ilha planejada, cada GD que está operando em 

paralelo com a respectiva área do SEP de respeitar as diretivas das normas 

locais de operação; 

 Estudos devem ser elaborados para a operação adequada do planejamento da 

ilha; 

 As devidas adequações da área do SEP para a operação do modo ilhado; 

 Na iniciação da ilhada, deve ser determinada qual a capacidade geração 

suficiente para suportar a carga da ilha; 

 A ilha planejada deve manter tensão e frequência para todos os componentes 

da ilhada planejada; 

 Na ilha planejada, devem ser tomadas considerações para o balanceamento de 

geração e carga, para evitar o desequilíbrio. 

 

Nota-se que para uma determinada região do SEP criar a possibilidade de operar 

isolado da rede de distribuição, diversos pontos devem ser observados, com destaque 

para as características das cargas e dos geradores presentes na referida área. 

2.2.1. Configurações das microrredes 

Um sistema exemplo, que possui a habilidade de operar em microrredes, é 

apresentado na Figura 2.1.  
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Figura 2.1 – Sistema com Geração Distribuída, adaptado de (IEEE 1547.4, 2011) 

 

Pelo sistema mostrado na Figura 2.1, nota-se três regiões destacadas que 

apresentam cargas e geradores. Analisando a região isolada por meio do disjuntor 2, por 

exemplo, nota-se a existência de uma fonte geradora e uma carga. Caso ocorra uma falha 

no sistema, antes do disjuntor 2, possivelmente, a proteção da fonte irá atuar, deixando a 

carga sem energia. Caso haja um dispositivo de detecção de falta de energia que faça com 

que o disjuntor 2 atue antes da proteção do gerador, a região em destaque poderá 

continuar em operação isolada do sistema, fazendo com que a fonte forneça energia 

apenas para aquela carga. O isolamento dessa região pode ser interpretado como uma 

microrrede. Assim, pode ser visto dois modos de operação para a rede da Figura 2.1, 

uma sendo a operação normal, com todas as cargas e fontes conectadas entre si por meio 

de alimentadores e outra sendo a operação em microrredes, com pequenos grupos de 

cargas e fontes conectadas independentes. A comunicação entre os elementos 

componentes da rede, tanto interno quanto externo as microrredes, é de vital 

importância para a mudança nos modos de operação do sistema. 

Pelo padrão 1547.4 (IEEE 1547.4, 2011), as ilhas podem ser configuradas de sete 

maneiras distintas, essas são mostradas na Figura 2.2 e detalhadas a seguir. 
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Figura 2.2 – Sistema divido por configuração de ilha (IEEE 1547.4, 2011) 

 

O ilhamento local é o tipo mais básico de ilha, tem apenas um ponto de conexão 

com o SEP, com o transformador fora da ilha. No caso de uma falta de energia na rede, a 

fonte local deve ser dedicada para as cargas essenciais, caso não seja projetada para 

gerar energia para todas. A ilha local é apresentada em destaque na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 – Ilha local (IEEE 1547.4, 2011). 
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Atualmente, essa configuração é semelhante a utilizada em empresas que 

possuem geradores a diesel. Quando ocorre a falta de energia pela rede, o sistema local é 

desconectado da rede, via o disjuntor local, e o gerador a diesel é ligado, suprindo 

energia para a carga local. Porém, esse não é o modo idealizado de operação da ilha, pois 

a carga local fica sem energia, mesmo que por um curto período de tempo. A forma 

idealizada é com a proteção de isolamento da ilha atuando antes da proteção da rede, 

assim, de acordo com a instalação da carga, as cargas não essenciais desligam, deixando 

apenas as essenciais ligadas (IEEE 1547.4, 2011). Quando a energia da rede voltar, a 

fonte deve ser sincronizada e a conexão da ilha com a rede reestabelecida.  

O Ilhamento secundário é similar ao ilhamento local, porém, consistindo de mais 

de uma unidade consumidora com mais de uma fonte geradora e com o transformador 

fora da ilha, como apresentado em destaque na Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 – Ilhamento secundário (IEEE 1547.4, 2011) 

 

O ilhamento lateral é formado por fontes geradoras e cargas ligadas a uma 

derivação do SEP. Nessa ilha, os transformadores estão inclusos, como mostrado na 

Figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Ilhamento lateral (IEEE 1547.4, 2011) 

 

A configuração de ilhamento de circuito local pode ser considerada como o 

conjunto das outras ilhas. Quando ocorre uma falta de energia mais próxima da 

subestação, faz com que as possíveis ilhas locais, secundárias ou laterais operem em 

conjunto, para que mais energia possa ser disponível para o alimentador local, um 

exemplo é mostrado na Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Ilhamento do circuito local (IEEE 1547.4, 2011) 

 

O ilhamento do barramento é o tipo que ocorre em casos de falha em uma linha 

de transmissão ou na subestação, sendo formada por um barramento simples, mesmo 
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que a subestação seja formada por múltiplos barramentos, como pode ser visto na 

Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 – Ilhamento do barramento (IEEE 1547.4, 2011) 

 

O ilhamento da subestação é formado por todas as cargas e fontes que são 

alimentadas por uma única subestação. Esse ilhamento engloba todos os barramentos 

que estão ligados à uma subestação. O ilhamento da subestação com circuitos adjacentes 

ocorre quando as fontes ligadas à uma subestação conseguem alimentar a subestação 

vizinha, que na operação normal é desligada dos alimentadores locais, fazendo com que 

a conexão entre as duas regiões seja fechada. 
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Capítulo 3 

Softwares utilizados e o sistema da simulação 

Neste capítulo, são apresentados os softwares utilizados nas simulações e os 

dados do sistema empregado nas simulações. Assim como a forma que os mesmos foram 

adaptados para a realização das análises. 

3.1. Softwares utilizados 

Para realização das simulações, foram utilizados três softwares, o Excel do pacote 

Office da Microsoft, o MatLab da MathWorks e o OpenDSS da Electric Power Research 

Institute. 

O Excel é um software baseado em planilhas com recursos voltados para o 

manuseio de dados, possuindo, também, ferramentas de cálculos. Esse software foi 

utilizado no trabalho para fazer o tratamento dos dados fornecidos, para a construção 

dos arquivos necessários para o início das simulações. 

O OpenDSS é uma ferramenta de simulação de sistemas elétricos abrangendo 

sistemas de distribuição. Esse software é núcleo das simulações do presente trabalho. A 

partir dos dados, a simulação é toda realizada e os resultados são gerados e exportados. 

No Item 3.1.1 são apresentadas as características detalhadas desse software. 

O MatLab é um software que engloba uma série de ferramentas voltadas para a 

área de cálculo e simulações nas áreas da física, matemática e engenharia. Esse software 

é utilizado no presente trabalho pela facilidade de se desenvolver uma programação 

para leitura e exibição dos resultados gerados. 

Para melhor visualização da forma como cada software foi utilizado, é 

apresentado o fluxograma na Figura 3.1. Por ele, pode-se acompanhar o impacto de cada 

software nos passos de desenvolvimento do trabalho. 
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Figura 3.1 – Fluxograma da utilização dos softwares. 

 

Nos itens a seguir, com a apresentação dos dados, é mostrada a forma como foi 

utilizada essas ferramentas para tratamento dos dados e adequação dos mesmos para 

realização das simulações. 

3.1.1. The Open Distribution System SimulatorTM(OpenDSS) 

O OpenDSS é um programa de código aberto, que pode ser usado para diversas 

aplicações, com destaque: (Dugan, 2013) 
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 Planejamento e análise de sistemas de distribuição; 

 Análises de circuitos multi-fases AC; 

 Análise de conexões de GDs; 

 Simulação de curvas diárias para cargas e geradores; 

 Estudos de planejamento probabilísticos; 

 Simulação de proteção de sistemas; 

 Modelagem de armazenamento; 

 Estudo de harmônicos; 

 Simulação simultânea de energia e comunicação de rede; 

 Impulso de carga. 

 

O programa possui diversos modos de solução, com destaque em fluxo de 

potência instantâneo, diário e anual, harmônicos, dinâmicas e estudo de falta. 

3.1.1.1. Montagem do arquivo principal para simulação 

A inserção de dados para simulação pode ser realizada a partir de scripts, que são 

salvos em arquivos ASCII com extensões dss. O script de uma simulação não precisa 

estar todo em apenas um arquivo, esse pode ser dividido em diversos, facilitando a 

inserção de dados nas simulações. Assim, é construído um arquivo principal, que é 

responsável por fazer os comandos básicos e redirecionamento para os demais arquivos 

de simulação. 

Esses arquivos devem ser construídos seguindo uma lógica de programação 

sequencial. O início do arquivo principal de simulação deve possuir o comando clear, 

para limpeza de qualquer dado no início da simulação, posteriormente, vem a criação do 

circuito, como mostrado a seguir: 

 

clear 

New object=circuit.JeanCFC basekv=13.8 Bus1=1 pu=1.00 

 

O comando New object cria um novo objeto, no caso, é referenciado como um 

circuito de nome JeanCFC (circuit.JeanCFC). As características desse objeto seguem na 
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linha de comando, a base do circuito é de 13,8 kV (basekv=13.8), sendo a barra 1 a barra 

de referência do sistema (Bus1=1), com tensão nominal de 1 pu (pu=1.00). 

A criação dos componentes do circuito pode ser realizada no mesmo arquivo, ou 

utilizar o comando Redirect, que faz o redirecionamento da simulação para o referido 

arquivo, um exemplo de sua utilização é mostrado a seguir, que direciona para o arquivo 

Linhas.DSS. 

 

Redirect Linhas.DSS 

 

Após a criação dos componentes, são executadas as linhas de códigos referentes 

as características da solução, como mostrado a seguir: 

 

set mode=daily 

Solve 

 

O comando set mode define o modo da solução, que no caso é diário (daily), já o 

comando Solve chama o cálculo da solução do circuito. Os arquivos de saída são 

definidos nos outros scripts de simulação.  

3.2. Levantamento e tratamento dos dados fornecidos do sistema  

A rede de distribuição, que serve de base para o estudo, foi selecionada a partir 

de uma área previamente catalogada pela concessionária local. A área da rede está 

localizada em uma cidade de médio porte, com maior concentração de consumidores 

residenciais e comerciais. 

Os dados foram fornecidos por meio de um arquivo de extensão .kmz, que é uma 

linguagem baseada em XML, utilizada para expressar anotações geográficas e 

visualização de conteúdos existentes tais como mapas. Esse tipo de arquivo pode ser 

aberto no software Google Earth. A visualização desse arquivo com o software utilizado 

é apresentada na Figura 3.2, onde a linha contínua são as linhas de distribuição e os 

triângulos são os transformadores do alimentador. Ao se clicar em cada componente do 
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sistema, uma janela com detalhes daquele componente é exibida. A partir desse arquivo, 

foi realizado o levantamento de dados do sistema real e inseridos no Excel. 

 

 

Figura 3.2 – Sistema real no Google Earth. 

 

O traçado simplificado do sistema é apresentado na Figura 3.3. Esse possui, em 

sua extremidade superior, uma subestação com uma tensão de operação no secundário 

do transformador de 13,8 kV. 
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Figura 3.3 – Traçado simplificado do sistema original. (Belo, 2012) 

3.2.1. Linhas 

3.2.1.1. Levantamento de dados das linhas 

Ao se clicar em cada linha contínua do arquivo fornecido, uma janela se abre, 

exibindo informações a respeito daquela linha pertencente ao alimentador. Entre as 

informações se destacam a seção do cabo, as fases presentes, o material e o 

comprimento, nomeado como “metros”. Para uma melhor adaptação dos dados, foram 

atribuídos nomes a cada linha e barra do sistema. Um exemplo é apresentado na Figura 

3.4, que são os dados da linha 71, que liga a barra 68 a barra 70. 
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Figura 3.4 – Detalhe das informações da linha 71 do sistema. 

 

A partir das informações de cada linha do sistema, foi construída uma planilha no 

Excel, contemplando, nome da linha, barras de conexão, fases presentes, comprimento e 

tipo de cabo. Ao final da construção dessa planilha, resultou-se para o sistema a 

quantidade de 164 linhas aéreas, com 18,6 km de comprimento total, sendo 6 tipos 

diferentes de condutores. A presença de cada tipo de condutor do sistema é apresentada 

na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Presença de cada tipo de condutor no sistema. 

Nome 
Seção do 

Condutor (mm²) 

Quantidade 

No Sistema 

Comprimento 

Total (m) 

Presença no  

Sistema (%) 

50 mm² 50,0 23 1995 10,73 

150 mm² 150,0 51 6379 34,32 

1/0 AWG 42,4 15 1961 10,55 

2 AWG 33,6 10 759 4,08 

4 AWG 21,2 46 5548 29,85 

6 AWG 13,3 19 1947 10,48 
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Com o raio e o material de cada cabo, foi possível fazer o levantamento dos 

parâmetros de cada tipo utilizado. Pela inexistência de dados a respeito da geometria de 

posicionamento de cabos e por se tratar de linhas de distribuição com tensão de 13,8 kV, 

as capacitâncias foram desprezadas. Na Tabela 3.2 são apresentados os parâmetros dos 

condutores utilizados nas simulações. 

 

Tabela 3.2 – Parâmetros dos cabos em 60Hz (CPFL, 2012). Fonte da corrente máxima: (ALUBAR, 2014). 

Nome 
Resistência 

(Ω/km) 

Reatância 60Hz 

(Ω/km) 

Corrente Máxima 

Suportada (A) 

 

50 mm² 0,7440 0,1092 225  

150 mm² 0,1876 0,4033 456  

1/0 AWG 0,3766 0,4513 205  

2 AWG 0,5561 0,3467 152  

4 AWG 0,9341 0,4904 115  

6 AWG 1,4854 0,5078 103  

3.2.2. Adaptação dos dados das linhas para as simulações 

Os dados das linhas são inseridos no script referente a elas, onde, primeiramente, 

são definidos os parâmetros dos seis tipos de linhas, um exemplo é mostrado a seguir 

com a linha do tipo 150 mm². 

 

New LineCode.150 R1=0.1876 X1=0.4033 R0=0.1876 X0=0.4033 C1=0 C0=0 Units=km 

 

Nesse comando (New LineCode.150) é definido um nome para o tipo de linha 

(150), e os parâmetros desse tipo, a resistência de sequência positiva (R1=0.1876) e zero 

(R0=0.1876), a reatância de sequência positiva (X1=0.4033) e zero (X0=0.4033) e a 

capacitância de sequência positiva (C1=0) e zero (C0=0), assim como a unidade que 

esses dados foram inseridos (Units=km). 

Após a definição de cada tipo de linha, são inseridos os dados particulares de 

cada linha do sistema, como exemplo, é apresentado a definição da linha 71: 
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New Line.L71 Phases=3 Bus1=68.1.2.3 Bus2=70.1.2.3 LineCode=150 Length=123.5 units=m 

 

O comando New Line.L71 cria uma linha com o nome L71, trifásica (Phases=3), 

ligando o barramento 68 pelas três fases (Bus1=68.1.2.3) ao barramento 70 

(Bus2=70.1.2.3), sendo do tipo definido como 150 (LineCode=150), com comprimento de 

123,5 m (Length=123.5 units=m). 

Para evitar erros na construção dessas linhas de códigos para o sistema, eles 

foram montados a partir do Excel, com os dados já inseridos na mesma planilha. Essa 

montagem foi realizada com os comandos de tratamento de palavras do Excel, por 

exemplo Concatenar, que juntam palavras de células diferentes e Substituir, que faz a 

substituição de caracteres por outros. 

3.2.3. Cargas 

3.2.3.1. Levantamento de dados das cargas 

No arquivo do Google Earth contendo o sistema, os transformadores são 

simbolizados por triângulos. Clicando-se nesses triângulos, uma janela com detalhes a 

respeito do transformador é exibida, dentre essas informações, se destacam as fases que 

o compõem e a potência do mesmo, como apresentado na Figura 3.5, referente ao 

transformador T66, que está conectado na barra 103 do sistema. 
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Figura 3.5 – Detalhe das informações no arquivo do Google Earth do transformador 66, na barra 103. 

 

O levantamento dos dados dos transformadores se deu de forma análoga ao 

realizado para as linhas, salvando todos os dados em uma planilha de Excel. Os 

transformadores foram numerados de forma sequencial, partindo da subestação do 

alimentador, e para cada um, foram salvas as informações de quais fases estão presentes 

e da potência nominal dos mesmos. Ao final do levantamento, tem-se o sistema real 

composto por 108 transformadores, sendo 4 monofásicos, com potências entre 15 kVA e 

262 kVA. 

Pela inexistência detalhada das cargas que estão ligadas a cada transformador, 

esses foram considerados como sendo as cargas das simulações ligadas em estrela 

aterrada, com potência igual a potência nominal do transformador e um fator de 

potência de 0,8. 

3.2.3.2. Definição das curvas de cargas 

Para as curvas de carga, foram definidas 17 curvas, retiradas do relatório de 

comportamento da carga dos consumidores e do sistema elétrico da CEMIG (Escher, 

2012), esse que tem por finalidade identificar e analisar o comportamento da carga de 

consumidores e do sistema elétrico da concessionária. Nesse relatório estão presentes 

diversas categorias de cargas, divididas de acordo com a atividade econômica exercida 

pelo cliente, dentre elas se destacam as categorias Residencial BT e Comercial. Para cada 
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categoria, existe uma subdivisão definida pela faixa de consumo de energia, e para cada 

faixa, existe outra subdivisão por tipo de carga, que é definida pela própria curva de 

carga. O tipo de carga possui uma determinada porcentagem dentro de sua faixa, que 

representa a presença nas amostras para aquele tipo. Assim, para o presente trabalho, 

foram utilizadas 14 curvas da faixa Totais da categoria Residencial BT e 3 curvas da faixa 

Totais da categoria Comercial. A faixa Totais é definida como o Total para aquela 

categoria, englobando todas as faixas de consumo de energia. 

Nas simulações, as cargas foram divididas como 80% residenciais e 20% 

comerciais, resultando das 108 cargas (alocadas nos transformadores), 86 residenciais e 

22 comerciais. Para distribuir as curvas de cargas dentro de cada categoria, foram 

respeitadas as porcentagens apresentadas no relatório. Assim, como foram utilizadas 

todas as curvas de cargas para a faixa Totais da categoria Residenciais BT, a relação foi 

direta, por exemplo, o tipo 1 está com o valor de 2,62% no relatório da CEMIG; na 

simulação o tipo irá representar 2,62% das cargas residenciais, ou seja, 2 cargas. Já para 

as cargas comerciais, foram utilizadas apenas 3 dos 15 tipos de cargas da faixa Totais da 

categoria Comerciais do relatório da CEMIG, essas curvas representam 46,64% das 

cargas dentro da faixa, assim, para a distribuição no relatório, foi necessário fazer uma 

proporcionalidade com esse valor. A Equação (3.1) representa tal valor, que pode ser 

encontrada através de uma regra de três. 

 

 𝑁 =
20,00

46,64
 𝑅 (3.1) 

 

Onde N é a quantidade de cargas nas simulações com a específica curva, R é a 

porcentagem mostrada para aquele tipo no relatório de comportamento, 20,00 é a 

porcentagem de cargas da categoria Comercial nas simulações, e 46,64 é a porcentagem 

das cargas utilizadas da respectiva faixa do relatório de comportamento. 

Os valores utilizados para cada curva são apresentados na Tabela 3.3, assim como 

a porcentagem no relatório, o tipo no relatório de comportamento e a respectiva 

porcentagem no mesmo. 
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Tabela 3.3 – Distribuição das curvas de carga 

Numeração Tipo 
Porcentagem 
No Relatório 

(%R) 

Porcentagem 
Na Simulação 

Quantidade 
Na Simulação 

(N) 

1 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 1 
2,62 2,10 2 

2 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 2 
5,27 4,22 5 

3 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 3 
6,20 4,96 5 

4 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 4 
10,28 8,22 9 

5 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 5 
5,86 4,69 5 

6 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 6 
4,90 3,92 4 

7 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 7 
2,40 1,92 2 

8 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 8 
2,93 2,34 3 

9 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 9 
7,09 5,67 6 

10 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 10 
13,79 11,03 12 

11 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 11 
2,58 2,06 2 

12 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 12 
3,08 2,46 3 

13 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 13 
4,91 3,93 4 

14 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 14 
28,10 22,48 24 

15 
Comercial da  

Faixa Totais Tipo 9 
19,64 8,42 9 

16 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 12 
13,61 5,84 6 

17 
Residencial da  

Faixa Totais Tipo 13 
13,39 5,74 6 

 

A Figura 3.6 apresenta um exemplo de curva de carga utilizada. Pela curva, nota-

se que a mesma possui a amostragem com período de 1 hora, podendo variar entre 

valores de 0 a 1 pu. As demais curvas utilizadas são apresentadas no Apêndice A. 
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Figura 3.6 – Curva de Carga de Numeração 16, tipo 12 da faixa Totais da Categoria Comercial do relatório 
de comportamento. 

 

A distribuição das curvas nas simulações é realizada de forma aleatória no Excel, 

com a utilização da função AleatorioEntre. Para a região de ilhamento, foram separadas 

as curvas de cargas comerciais, para justificar sua importância no alimentador, o que é 

explicado com mais detalhes no Item3.4. 

3.2.3.3. Adaptação dos dados das cargas para as simulações  

Na montagem do script referente às cargas, primeiramente se define os tipos de 

cargas que compõem o sistema, para, depois, detalhar cada carga. Assim, as primeiras 

linhas do script possuem as definições dos dezessete tipos de curvas de cargas. Um 

exemplo é mostrado a seguir com o tipo de carga de numeração 16. 

 

New loadshape.Tipo16npts=24 interval=1.0 csvfile=Tipo16.txt 

 

Na linha de comando, é definida o comportamento (loadshape) e o nome (Tipo16) 

da curva de carga (New loadshape.Tipo16), os números de pontos na curva (npts=24), o 
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intervalo de amostragem (interval=1.0) e o arquivo onde está salvo a curva 

(csvfile=Tipo16.txt). 

O OpenDSS possui 8 modelos de cargas diferentes, podendo respeitar a curva 

inserida. Entre esses tipos estão potências ativa e reativa constante, impedância 

constante e potência ativa linear e reativa quadrática, onde constante é referente a curva 

inserida para a carga. No presente trabalho, foi utilizado o modelo 1 do OpenDSS para 

todas as cargas, que é a carga do tipo potência ativa e reativa seguindo a curva definida 

para a referente carga. 

A inserção dos dados particulares de cada carga é realizada como o exemplo a 

seguir, que é referente a carga T66. 

 

New Load.T66 Bus1=103.1.2.3 Phases=3 Conn=LN Model=1 kV=13.8 kW=209.6 kvar=157.2 

daily=Tipo16 status=variable 

 

O comando New Load.T66 cria uma carga com o nome T66, ligada na barra 103 

pelas três fases (Bus1=130.1.2.3), trifásica (Phases=3), ligada em estrela aterrada 

(Conn=LN), sendo do modelo 1 (Model=1), de tensão 13,8 kV (kV=13.8), potência ativa de 

209,6 kW (kW=209.6), potência reativa de 157,2 kVAr (kvar=157.2), com a curva diária 

do tipo 16 (daily=Tipo16) e de forma variável (status=variable). 

Da mesma maneira realizada para as linhas, o script completo das cargas foi 

montado por meio do Excel, a partir dos dados já inseridos na mesma planilha. 

3.3. Definição dos geradores 

Como se trata de uma região urbana sem geração distribuída já instalada, foi 

necessária a definição de geradores para o sistema. Neste Item são apresentados os tipos 

de geradores utilizados, assim como a forma como são distribuídos no sistema. 
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3.3.1. Tipos de geradores 

O sistema utilizado nas simulações está em uma área urbana, podendo-se apenas 

utilizar gerações de energia que não demandam grandes espaços físicos. As gerações 

solares fotovoltaicas são muito empregadas em áreas urbanas.  

A curva de geração solar é apresentada Figura 3.7. Pode-se notar que a curva 

utilizada varia entre 0 e 1 pu da potência nominal do gerador. 

 

 

Figura 3.7 – Curva de geração solar, adaptado de (Costa, 2014) 

 

Outra geração muito utilizada em indústrias é o gerador a diesel, pela facilidade 

na instalação e operação. Na Figura 3.8 é apresentado um gerador a diesel. Este possui 

potência nominal de 400 kVA, ocupando um espaço de 4,26 m de comprimento, 1,11 m 

de largura e 2,15 m de altura, ou seja, ocupa um espaço aceitável para a instalação em 

áreas urbanas. 
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Figura 3.8 – Gerador a diesel 400 kVA. (CAT, 2012) 

 

Nas simulações, os geradores a diesel são considerados como uma geração de 

potência fixa ao longo do dia. Os geradores solares são considerados com uma potência 

ativa variável ao longo do dia, seguindo a curva já apresentada. 

Os demais tipos de geração de energia empregados no Brasil não se aplicam em 

área urbanas, como a utilizada nas simulações. Tal fato se explica pela grande área 

necessária para a instalação dos mesmos. 

3.3.2. Distribuição dos geradores no sistema 

Para a inserção de geradores, foi considera uma determinada região como 

essencial e que não pode ficar sem fornecimento de energia, mesmo no caso de falta de 

energia por parte da concessionária. Essa região tem a habilidade de operar 

independentemente do alimentador principal. Os geradores a diesel são inseridos no 

sistema somente no caso de um ilhamento da região, simulando o caso de uma 

emergência para a continuidade da operação das cargas mais importantes do sistema. 

Essas são consideradas como sendo as cargas com maiores valores de potência nominal, 

ou seja, em todos os barramentos que possuem geradores, também possuem cargas. 

Na Tabela 3.4 são apresentados os dados relativos aos geradores inseridos no 

sistema. Destaca-se, de início, o gerador G0 que será considerado como o gerador 

principal da região de ilhamento que fará a compensação da energia para que todas as 
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cargas da região continuem em operação, na ocorrência do ilhamento. A barra foi 

definida como sendo a 103, pela presença da maior carga do sistema, sendo considerada 

como a carga principal do sistema. A potência desse gerador é definida ao final das 

simulações, após a análise dos resultados de balanceamento de carga e geração da 

região. 

 

Tabela 3.4 – Distribuição dos geradores na região de ilhamento 

Gerador Barra 
Potência Nominal 
da Geração (kVA) 

Tipo 

G0 103 - Diesel 

G1 72 100,0 Diesel 

G2 74 100,0 Solar 

G3 76 100,0 Diesel 

G4 77 100,0 Solar 

G5 78 100,0 Solar 

G6 80 150,0 Diesel 

G7 82 100,0 Solar 

G8 84 100,0 Solar 

G9 89 100,0 Solar 

G10 96 100,0 Solar 

G11 98 75,0 Solar 

3.3.3. Inserção dos geradores nas simulações  

A inserção dos geradores nas simulações é feita por meio do script referente a 

elas, onde, primeiramente, é definida a curva de geração solar, que é mostrada a seguir. 

 

New loadshape.Solar npts=24 interval=1.0 csvfile=Solar.txt 

 

Nota-se que o comando é o mesmo realizado definição dos tipos de cargas, 

diferenciado apenas a leitura do arquivo, que nesse caso é o arquivo Solar.txt. 

O OpenDSS possui 7 modelos de geradores diferentes, podendo respeitar a curva 

inserida, entre esses tipos estão: potências ativa e reativa constantes, impedância 

constante, potência ativa e tensão constante e corrente limitada e potência ativa 

constante, onde constante é referente a curva inserida para o gerador. No presente 
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trabalho foi utilizado o modelo 3 do OpenDSS, que é a carga do tipo potência ativa e 

tensão constante para os geradores a diesel e o modelo 7, corrente limitada e potência 

ativa constante, para os geradores solares. 

A inserção dos geradores é feita pelo comando New Generator, como exemplo, é 

mostrado o gerador G8 abaixo. 

 

New Generator.G8 Bus1=84 Phases=3 model=7 kV=13.8 kW=100 pf=1 daily=Solar 

status=variable 

 

O comando New Generator.G8 cria um gerador com o nome G8, ligado na barra 84 

(Bus1=84),trifásico (Phases=3), sendo do modelo 7 (Model=7), de tensão 13,8 kV 

(kV=13.8), potência ativa (kW=100), fator de potência unitário (pf=1), com a curva diária 

solar (daily=Solar) de forma variável (status=variable).Da mesma maneira realizada 

anteriormente, o script completo dos geradores foi montado por meio do Excel, a partir 

dos dados já inseridos na mesma planilha. 

3.4. Definição da região para a simulação do ilhamento 

Para o estudo do ilhamento, foi definida uma região como sendo essencial o seu 

funcionamento contínuo. Essa região são as barras com numeração entre 70 e 103. Ela 

foi criada com o intuído de se fazer o estudo de ilhamento, assim, será dotada de 

geradores, diferentemente do restante do sistema. 

A carga total dessa região é de 2.023 kVA, representando 25,1 % da carga total do 

sistema completo, com 21,3 % do número de cargas (23 cargas), ou seja, uma média de 

88,0 kVA por carga. Essa região possui 3,3 km de linhas, representando 17,9 % do 

comprimento total de linhas. 

Na Figura 3.9 está representada a região de ilhamento, nela foram destacadas a 

numeração das barras, dos geradores fixos (F) e solares (S), das linhas e a barra de 

referência (R), que no caso da simulação do ilhamento dessa região, essa barra foi 

definida como equilíbrio de potência dessa simulação. 
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Figura 3.9 – Região de ilhamento 
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3.5. Resultados 

Nas simulações, são utilizados os Monitors do OpenDSS como forma de resultado 

das simulações. Esses capturam a grandeza selecionada no elemento especificado do 

circuito. 

Nas simulações foram inseridos monitores em todos as linhas que compõem cada 

simulação. Assim, por questão de organização foi definido um script apenas para a 

inserção dos Monitors. Um exemplo de linha de código utilizada nas simulações para 

definição é apresentado abaixo: 

 

New monitor.M1_PQ element=Line.L1 2 mode=1 ppolar=no 

 

Nessa linha de código é definido um monitor de nome M1_PQ (New 

monitor.M1_PQ), sendo direcionado para a linha L1 (element=Line.L1) para medição das 

potências ativa e reativa (2) e o resultado sendo salvo em coordenadas retangulares 

(mode=1 ppolar=no). Para medição de tensão e corrente, basta a alteração do número 

logo após a definição do elemento para 1. 

Para salvar os resultados em disco rígido, é necessário a exportação dos 

monitores, para isso é utilizado o comando export. Um exemplo é apresentado abaixo, 

que exporta o monitor M11_VI. 

 

Export monitors M11_VI 

 

O comando de export salva um arquivo no formato csv, que segue o modelo de 

planilhas do Excel. Para tratamento e exibição desses resultados foi utilizado o MatLab, 

que leu os dados nos arquivos csv, exibiu os gráficos e salvou em planilhas de forma 

mais organizada, para melhor análise. 
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Capítulo 4 

Simulação do Sistema 

O presente capítulo apresenta os resultados e análises das simulações do sistema 

modelado no Capítulo 3. Com esse sistema, são realizadas 3 simulações diferentes, sendo 

uma com o sistema em operação normal integrado com a inserção dos geradores solares 

da região de ilhamento. A segunda é realizada com o sistema sem a região que será 

ilhada e, por último, a região ilhada com a inserção dos geradores a diesel. 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. 

4.1. Caso 1: Sistema Integrado 

Como primeiro caso a ser estudado, tem-se a operação normal do sistema, 

integrado com os geradores solares da região de ilhamento. Como as cargas monofásicas 

representam 1,02% da carga total do sistema, o sistema possui um baixo desequilíbrio, 

assim, são apresentados apenas os resultados para a fase A. Na Figura 4.1é apresentado 

um gráfico 3D, de tensão da fase A pela hora do dia e pelo número da linha do sistema. 
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Figura 4.1 – Tensão no sistema do caso 1 da fase A. 

 

O sistema apresenta uma variação de 0,0178 pu (135,9 V), com valores entre 

0,9869 pu (7868,8 V) e 1,0047 pu (8004,7 V). Na Figura 4.2 é apresentado o perfil de 

tensão da barra 1r com mais detalhes, sendo que essa barra está conectada na saída do 

regulador de tensão da subestação. 

 

 

Figura 4.2 – Tensão na fase A da barra 1r do sistema do caso 1. 
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Nota-se uma variação brusca (0,0059 pu) entre 17 e 18 horas, fato explicado pela 

mudança de tap no regulador presente na saída da subestação. Na Figura 4.3 é 

apresentada a mesma curva de tensão até as 17 horas (a), também é apresentada a 

curva de média ponderada das cargas do sistema até as 17 horas (b). Essa curva foi 

obtida pela soma das curvas de carga multiplicadas pela carga total que cada tipo foi 

utilizado, e posteriormente divido pela carga total do sistema. Pela comparação das duas 

curvas, nota-se que o comportamento da tensão é o inverso do comportamento da curva 

de carga do sistema, conforme a carga aumenta, a tensão cai. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.3 – Curvas de tensão da barra 1r da fase A do caso 1 até as 17 horas (a) e curva de média 
ponderada das cargas até as 17 horas (b). 

 

Na Figura 4.4 é apresentada a curva de potência ativa da linha 1 do sistema. Como 

pode ser observado na figura, valores positivos representam potência ativa sendo 

fornecida pela subestação ao sistema. 
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Figura 4.4 – Potência ativa da fase A da linha 1 do sistema do caso 1. 

 

Realizando a integral do gráfico, obtém-se a energia que a subestação fornece ao 

sistema, que é de 20.570,0 kWh para a fase A, realizando o mesmo para as fases B 

(20.573,0 kWh) e C (20.704,0 kWh), e somando os três valores, tem-se uma energia total 

de 61.846,0 kWh. As perdas resultaram em um valor de 3.367,2 kWh, representando 5,4 

% da energia fornecida pela subestação. Na Figura 4.5 é apresentada a curva de potência 

reativa para a mesma linha. 
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Figura 4.5 – Potência reativa da fase A da linha 1 do sistema do caso 1. 

 

O comportamento da potência reativa é semelhante ao apresentado pela potência 

ativa, isso acontece devido ao fator de potência definido para as cargas como fixo em 0,8. 

Uma diferenciação entre as curvas ocorre nos horários entre 8 e 16 horas, devido a 

presença de geradores solares, que fornecem apenas potência ativa nesse horário, sem 

fornecer potência reativa, o que acarreta em uma exigência maior de geração de 

potência reativa na subestação. Como os geradores solares não causam impacto no 

fornecimento de potência reativa, a subestação fornece essa potência de acordo com a 

necessidade das cargas, fazendo com a curva de potência reativa se comporte de forma 

semelhante a curva de carga, essa que pode ser observada na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Curva de média ponderada das cargas do sistema. 

 

A curva de potência ativa da linha 71 é apresentada na Figura 4.7, essa linha faz 

conexão entre as barras 68 e 70, ou seja, entre o sistema e a região considerada como 

microrrede. Destaca-se que valores positivos representam o sistema fornecendo 

potência ativa para a região. 

 

 

 

Figura 4.7 – Potência ativa da fase A da linha 71 do sistema do caso 1. 
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Fazendo a integral da curva, tem-se uma energia fornecida pelo sistema de 

6.953,8 kWh para fase A, e um total para as três fases de 21.054,4 kWh, valor que 

representa 34,0 % da energia fornecida pela subestação. A energia fornecida pela 

geração solar é de 6,5 kWh para um gerador de 1,0 kW. Multiplicando pela potência de 

todos os geradores solares (775 kW), tem-se uma energia de 5.012,7 kWh. A microrrede, 

operando no modo integrado, consome uma energia de 26.067,1 kWh, sendo que desse 

valor, 1.346,1 kWh são perdas nas linhas de distribuição, ou seja, 5,2 % da energia 

consumida pela região. 

Em relação a corrente, a linha 12 apresentou o valor de corrente mais próximo do 

permitido para o cabo utilizado. Essa linha é composta pelo cabo de 42,4 mm² (1/0 

AWG), que suporta uma corrente máxima de 205 A, sendo que, nas simulações, resultou 

em uma corrente máxima de 112,1 A, 54,7 % da capacidade de condução do cabo. Assim, 

os demais condutores apresentaram valores inferiores a 54,7 % da capacidade de 

condução de cada cabo. 

4.2. Caso 2: Sistema sem a microrrede 

Como segundo caso a ser estudado, tem-se o sistema integrado sem a região 

definida como microrrede, ou seja, os resultados apresentados nesse caso não possuem 

as linhas de numeração entre 71 e 104. Como consequência, essa simulação não possui 

nenhum tipo de geração distribuída, sendo a energia necessária para suprimento do 

sistema vindo somente da subestação. 

Na Figura 4.8 é apresentado o perfil de tensão das linhas que compõem essa 

simulação, a curva apresenta um plano contínuo ligando os perfis de tensão das linhas 

70 e 105, devido a inexistência das linhas entre 71 e 104. 
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Figura 4.8 – Tensão no sistema da fase A do Caso 2. 

 

Esse sistema apresenta uma variação inferior ao apresentado pelo Caso 1, sendo 

de 0,0121 pu (96,3 V), com valores entre 0,9874 pu (7867,4 V) e 0,9995 pu (7963,7 V), 

representando 70,9 % da variação apresentada no Caso 1.Na Figura 4.9 é apresentado o 

perfil de tensão da linha 1 do sistema. 

 

 

Figura 4.9 – Tensão na fase A da barra 1r do sistema do Caso 2. 
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Na Figura 4.10 é apresentada a curva de média ponderada das cargas do Caso 2. 

Comparando-se essa curva com a curva de tensão da barra 1r do sistema, nota-se que o 

comportamento da tensão segue de maneira inversa às cargas do sistema. 

 

 

Figura 4.10 – Curva de média ponderada das cargas do sistema sem a microrrede. 

 

Na Figura 4.11 é apresentada a curva de potência ativa da linha 1 do sistema. 

Como pode ser observado na figura, valores positivos representam potência ativa sendo 

fornecida pela subestação do sistema. 
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Figura 4.11 – Potência ativa da fase A da linha 1 do sistema do Caso 2. 

 

O perfil apresentado possui a mesma forma da curva de carga da Figura 4.10, 

devido a inexistência dos geradores solares no sistema para esse caso. Realizando a 

integral do gráfico, obtém-se a energia que a subestação fornece ao sistema, que é de 

13.551,8 kWh para a fase A, realizando o mesmo para as fases B (13.522,6 kWh) e C 

(13.522,6 kWh), e somando os três valores, tem-se uma energia total de 40.597,0 kWh. 

As perdas nas linhas para essa simulação são de 1.346,1 kWh, 3,3% da energia que o 

sistema consome da subestação. Comparando-se com as perdas do Caso 1, tem-se uma 

queda de 2.021,1 kWh, 60,0% das perdas no Caso 1, sendo que a carga total do sistema 

reduz de 8.049,0 kVA para 6.026,0 kVA, uma redução de 2.023,0 kVA (25,1 %). Assim, 

uma redução de 25,1 % nas cargas resultou em uma redução de 60,0 % nas perdas das 

linhas. Na Figura 4.5 é apresentada a curva de potência reativa para a mesma linha. 
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Figura 4.12 – Potência reativa da fase A da linha 1 do sistema do Caso 2. 

 

O comportamento da potência reativa é semelhante ao apresentado pela potência 

ativa, devido ao fator de potência fixo em todo período de simulação. 

Em relação a corrente, a Linha 7 apresenta o valor de corrente mais próximo do 

permitido para o cabo utilizado. Essa linha é composta pelo cabo de 42,4 mm² (1/0 

AWG), que suporta uma corrente máxima de 205 A, sendo que, nas simulações, resultou 

em uma corrente máxima de 74,5 A, 37,6 % da capacidade de condução do cabo. Já a 

Linha 12, que apresenta valor de corrente mais próximo do seu limite no Caso 1, resulta 

em um valor de 74,5 A, 36,3 % da capacidade de condução do respectivo cabo. 

4.3. Caso 3: Microrrede 

O terceiro e último Caso a ser estudado é a microrrede operando independente 

do sistema, com os geradores solares e a diesel em operação. A barra definida como 

referência para essa simulação é a 103, com isso, será considerado um gerador a diesel 

nessa barra com potência suficiente para suprir a diferença de energia gerada e 

consumida. 
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Na Figura 4.13 é apresentado o perfil de tensão das linhas que compõem essa 

simulação, ou seja, as tensões das linhas entre 72 e 104. 

 

 

Figura 4.13 – Tensão no sistema do Caso 3 da fase A. 

 

Esse sistema apresenta uma variação inferior aos apresentados pelos casos 

anteriores, sendo de 0,0028 pu (22,3 V), com valores entre 0,9972 pu (7.945,1 V) e 

1.0000 pu (7.967,4 V), representando 23,1 % da variação apresentada no Caso 2. Pela 

curva, nota-se uma tendência de comportamento para as linhas entre 72 e 98. Um 

exemplo desse comportamento é apresentado com mais detalhes na Figura 4.14, que 

representa o perfil de tensão da barra 74. 

 



 
 

49 
 

 

Figura 4.14 – Tensão na fase A da barra 74 do sistema do Caso 3. 

 

O perfil de tensão da barra 74 mostra-se diferenciado do apresentado nos outros 

casos. Essa diferenciação ocorre devido as características das cargas dessa região, que 

predominam, principalmente, as cargas do tipo comercial. Na Figura 4.15é apresentada 

a curva de média ponderada das cargas do Caso 3 (a) e a curva de geração desse caso 

(b).  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.15 – Curva de média ponderada das cargas da microrrede (a) e curva de geração da região (b). 
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Pela curva de geração, nota-se um crescente aumento a partir das 6 horas. A 

curva de carga possui o início de sua ascensão às 5 horas. Após o pico da curva de 

geração, essa começa a decair, até chegar ao mínimo, às 18 horas, diferentemente da 

curva de carga, que chega próximo ao seu máximo nesse horário. Comparando-se o 

comportamento dessas curvas com a tensão, nota-se que a partir das 12 horas, que 

ocorre o pico da geração, a tensão tende a cair, chegando ao seu mínimo às 18 horas. 

Assim como ocorre na carga, após esse horário, com a geração em um valor fixo, a curva 

de carga de tende a cair, o que ocasiona uma elevação no nível de tensão. 

Na Figura 4.16 é apresentada a curva de potência ativa da linha 104 do sistema. 

Como pode ser observado na figura, valores positivos representam potência ativa saindo 

da barra de balanço de energia do sistema ilhado, 103, e indo para a barra 101. A fonte 

que responsável pelo equilíbrio de potência do sistema é a G13, como apresentada na 

figura com a letra R, ligada à barra 103. 

 

 

 

Figura 4.16 – Potência ativa da fase A da linha 104 do sistema do Caso 3. 

 

A curva engloba a energia gerada pelo gerador G13 menos o consumido pela 

carga T66. Mesmo com o consumo da carga T66, esta barra fornece, durante todo o dia, 

para o restante do sistema. Para uma melhor análise da potência fornecida por esse 

gerador, é apresentada a Figura 4.17que é a potência que sai da barra, mais a potência 

entregue para a carga T66, ou seja, toda potência gerada pelo gerador G13. 
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Figura 4.17 – Potência ativa da fase A do Gerador G13 do sistema do Caso 3. 

 

O perfil apresentado apresentou uma forma semelhante ao inverso apresentado 

pela tensão da linha 75, com um pico de 514,6 kW às 18 horas. Realizando a integral do 

gráfico, obtém-se a energia que a o gerador fornece ao sistema, realizando esse 

procedimento para as três fases, obtém-se a energia total fornecida, que é de 20.197,8 

kWh. De forma análoga encontra-se uma energia fornecida pelos geradores solares de 

5.012,7 kWh, e pelos outros geradores a diesel, de 8.400,0 kWh. Somando-se a energia 

total fornecida pelos geradores, tem-se um total de 33.610,5kWh. Dessa energia gerada 

344,9 kWh (1,0 %) são perdas nas linhas de distribuição, valor muito inferior do 

apresentado na região no Caso 1, que é de 1.346,1 kWh, uma queda de 74,4 % nas 

perdas. 

Na Figura 4.18 é apresentada a curva de potência reativa gerada pelo gerador 

G13. 
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Figura 4.18 – Potência reativa da fase A do Gerador G13 do sistema do Caso 3. 

 

O comportamento da geração de potência reativa no gerador G13 é diferenciada 

da potência ativa, pela existência dos geradores solares, que fornecem somente potência 

ativa ao sistema. Há uma necessidade de fornecimento de potência reativa quase 

constante no horário de maior de carga, entre 10 e 20 horas. O pico da potência reativa 

ocorre às 15 horas, com um valor de 320,4 kVAr, com esse valor somando 

geometricamente com o pico de potência ativa, encontra-se a potência mínima que o 

gerador G13 deve possuir, resultando em 606,2 kVA. 

Em relação a corrente, a Linha 104, que possui em uma das extremidades os 

maiores gerador e carga, apresenta o valor de corrente mais próximo do permitido para 

o cabo utilizado. Essa linha é composta pelo cabo de 50 mm², que suporta uma corrente 

máxima de 225 A, sendo que, nas simulações, resultou em uma corrente máxima de 57,7 

A, 25,6 % da capacidade de condução do cabo. No Caso 1, essa linha apresenta uma 

corrente de 11,1 A, 5,9 % de sua capacidade de condução. Na comparação do Caso 1 para 

o Caso 3, ocorreu um aumento de 80,8 % na corrente que passa por essa linha. 
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4.4. Comparativo entre os casos 

Esta seção busca sumarizar os resultados obtidos nos três casos e analisá-los de 

modo a identificar, dentre as situações estudadas, as características de operação da rede 

de distribuição de energia elétrica. Na Tabela 4.1 são apresentadas as características de 

cada caso considerado. 

 

Tabela 4.1 – Casos considerados 

Simulação 
Componentes inclusos 

Barras Geradores Solares Geradores a diesel 

Caso 1 
Integrado 

Todas Todos Nenhum 

Caso 2 
Sem a microrrede 

Todas, exceto 
De 70 à 103 

Nenhum Nenhum 

Caso 3 
Só a microrrede 

De 70 à 103 Todos Todos 

 

Para o nível de tensão, o Caso 3 apresentou a menor variação, seguindo pelo Caso 

2 e sendo o Caso 1 com maior variação, como pode ser observado na Tabela 4.2, onde 

são apresentadas as tensões máximas, mínimas e a variação para cada caso. Pode ser 

observada uma redução em 30,1 % na variação da tensão do Caso 1 para o Caso 2, e 83,6 

% de redução do Caso 1 para o Caso 3. Tal redução é explicada pela própria redução do 

número de cargas e linhas do sistema e pela presença da geração distribuída. 

 

Tabela 4.2 – Tensões apresentadas nas simulações 

Simulação 
Tensão 

Máxima Mínima Variação 

Caso 1 
Integrado 

1,0047 pu 
(8.004,7 V) 

0,9869 pu 
(7.868,8 V) 

0,0178 pu 
(135,9 V) 

Caso 2 
Sem a microrrede 

0,9995 pu 
(7963,7 V) 

0,9874 pu 
(7867,4 V) 

0,0121 pu 
(96,3 V) 

Caso 3 
Só a microrrede 

1,0000 pu 
(7.967,4 V) 

0,9972 pu 
(7.945,1 V) 

0,0028 pu 
(22,3 V) 

 

A Tabela 4.3 apresenta os resultados relativos à troca de energia do sistema, nas 

linhas 1 e 71, e a energia gerada por cada tipo de fonte de geração distribuída. A linha 71 
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faz conexão do sistema com a microrrede. As porcentagens são todas relativas a energia 

total gerada. 

 

Tabela 4.3 – Comparação da troca de energia. 

Simulação 
Energia Gerada(kWh) Energia fornecida (kWh) 

Total Solar Diesel 
Pela 

Linha 1 
Pela 

Linha 71 

Caso 1 
66.858,8 
(100%) 

5.012,7 
(7,5%) 

- 
61.846,1 
(92,5%) 

21.054,4 
(31,5%) 

Caso 2 
40.597,0 
(100%) 

- - 
40.597,0 
(100%) 

- 

Caso 3 
33.610,5 
(100%) 

5.012,7 
(14,9%) 

28.597,8 
(85,1%) 

- - 

 

A energia gerada no Caso 1 engloba a fornecida pela subestação e pelos geradores 

solares, no Caso 2, tem-se energia sendo fornecida apenas pela subestação, já no Caso 3, 

tem-se a energia sendo fornecida pelos geradores solares e a diesel. Com o sistema 

integrado, tem-se 31,5% da energia gerada pela subestação sendo consumida pela 

microrrede e 68,5% pelo restante do sistema. A geração solar representa 7,5% da 

energia gerada no Caso 1, enquanto que para o caso 3, esse valor sobe para 14,9%, nesse 

caso, a subestação é substituída por diversos geradores a diesel que geram o equivalente 

a 85,1% da energia do Caso 3.  

A Tabela 4.4 apresenta os resultados referentes a energia gerada e as perdas em 

cada simulação.  

 

Tabela 4.4 – Comparação das perdas 

Simulação 
Energia Gerada 

(kWh) 

Perdas (kWh) 

Total Microrrede 
Exterior à 

Microrrede 

Caso 1 
66.858,8 
(100%) 

3.367,2 
(5,0%) 

208,5 
(6,2%) 

3.158,7 
(93,8%) 

Caso 2 
40.597,0 
(100%) 

1.346,1 
(3,3%) 

- 
1.346,1 
(100%) 

Caso 3 
33.610,5 
(100%) 

344,9 
(1,0%) 

344,9 
(100%) 

- 
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A porcentagem na coluna de perdas totais é relativa ao percentual que essas 

perdas representam em relação a energia gerada. Já as porcentagens de perdas na 

microrrede e exterior a ela, é em relação ao total das perdas. Nota-se que a na mudança 

do modo de operação da microrrede, as perdas aumentaram em 136,4 kWh, um 

aumento de 65,4% nas perdas dessa região. Já para a região fora da microrrede, as 

perdas reduziram em 1.812,6 kWh, uma redução de 57,4% das perdas. Somando as 

perdas do Caso 2 e 3, encontra-se um total de 1.691,0 kWh, que representa a perda no 

sistema todo com a microrrede operando isolada do sistema. Esse valor é 50,2% das 

perdas do sistema no modo integrado. Pela variação nos valores perdas, observa-se que 

ocorre uma redução significativa entre a operação do sistema em modo integrado para a 

microrrede isolada. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

A instalação de fontes de energia diversificadas vem crescendo ao longo dos 

últimos anos, devido a preocupação de melhoria da eficiência energética e impactos 

ambientais. Com esse crescimento, surgem novas topologias dos sistemas de 

distribuição, que entre eles se destaca as Microrredes. Porém, a implementação dessa 

nova topologia não é realizada de modo direto. Diversos estudos devem ser realizados 

para melhor utilização dessa topologia. 

O trabalho apresentado consiste em um conjunto de análises a respeito de um 

sistema real podendo operar com uma microrrede. Com a integração de geração 

distribuída em um sistema de distribuição, pode-se realizar a análise dos impactos ao 

definir uma região como uma possível microrrede. Com essas simulações comparativas, 

foi possível observar as características no fornecimento de energia, tais como tensão, 

energia fornecida e perdas. 

A aplicação de microrredes se mostra vantajosa em locais onde existam cargas 

que necessitam de um funcionamento constante. Quando tais fatos ocorrem, a 

microrrede pode se isolar do sistema e continuar a sua operação independentemente do 

restante do sistema, com suas cargas e geradores operando de forma normal. 

Geralmente, se faz necessário a instalação de geradores auxiliares que contribuem com o 

fornecimento de energia que os demais geradores não são capazes de fornecer, o que 

pode elevar o custo da operação contínua da microrrede isolada do sistema. 

Na análise de perdas, nota-se que na ocorrência de um isolamento intencional, as 

perdas na região exterior da microrrede se reduzem, porém, no interior da microrrede, 

as perdas aumentam, fato que deve ser observado, na elaboração do projeto de uma 

microrrede. 

Para um bom funcionamento de um sistema com uma microrrede inserida, os 

componentes de sensoriamento, controle e atuação devem ser elaborados de forma a 

atuarem de forma sincronizada no ato da desconexão da microrrede do sistema e da 
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reconexão. Essas características causam um grande custo de implementação dessa 

topologia de sistema, o que pode chegar a se tornar inviável em alguns casos. 

Na análise realizada no trabalho, nota-se a necessidade da intervenção da 

concessionária no projeto de uma microrrede, pela própria utilização do sistema de 

distribuição. Com isso, o custo se volta para as concessionárias de energia, que podem 

não ir de acordo com a implementação, pela possível perda de venda de energia para a 

região. Assim, acordos e normas devem ser criados e avaliados antes da implementação 

de microrredes em sistemas de distribuição. 
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Apêndice A  

Adequação dos dados 

Este Apêndice apresenta os dados adaptados do sistema da simulação, 

apresentando dados retirados dos arquivos catalogados do sistema real e adaptados 

para a simulação no OpenDSS. 

A-1 Traçado do sistema 

O traçado do sistema foi adequado de forma a melhor atender a inserção de 

dados no programa. Para isso, foi necessário fazer a numeração de todas as barras, 

transformadores e linhas. Na Figura A.1é apresentado o sistema completo com todas as 

barras, com a divisão em regiões para melhor detalhamento. Da Figura A.2 à Figura A.7 

são mostradas as regiões com maiores detalhes, partindo da primeira indo até a sexta, 

em sequência. 
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Figura A.1– Desenho do sistema para simulação 
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Figura A.2– Região 1 da simulação 
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Figura A.3– Região 2 da simulação 
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Figura A.4– Região 3 da simulação 
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Figura A.5– Região 4 da simulação 
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Figura A.6– Região 5 da simulação 
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Figura A.7– Região 6 da simulação 

 

A-2 Linhas áreas 

Os dados utilizados de cada linha estão apresentados na Tabela A.1. Esses dados 

englobam a numeração, as barras de conexão, as fases que estão presentes, o 

comprimento da linha, o tipo e a região a que pertence 
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Tabela A.1– Dados das linhas para simulação 

Linha 
Barras 

Fases 
Comprimento 

(m) 
Seção do 

Condutor (mm²) 
Região de  
Ilhamento De Para 

L1 1r 2 ABC 228 150,0 Não 

L2 2 3 ABC 57 150,0 Não 

L3 3 4 ABC 64 150,0 Não 

L4 3 5 ABC 99 150,0 Não 

L5 4 6 ABC 76 21,2 Não 

L6 4 8 ABC 229 150,0 Não 

L7 5 9 ABC 195 42,4 Não 

L8 5 7 ABC 88 150,0 Não 

L9 8 10 ABC 150 150,0 Não 

L10 9 11 ABC 365 42,4 Não 

L11 10 12 ABC 216 150,0 Não 

L12 11 13 ABC 27 42,4 Não 

L13 11 14 ABC 12 33,6 Não 

L14 12 15 ABC 305 150,0 Não 

L15 13 16 ABC 138 42,4 Não 

L16 15 16 ABC 266 150,0 Não 

L17 15 17 ABC 235 150,0 Não 

L18 16 18 ABC 93 150,0 Não 

L19 18 19 ABC 63 150,0 Não 

L20 19 20 ABC 68 33,6 Não 

L21 19 21 ABC 65 150,0 Não 

L22 21 22 ABC 210 33,6 Não 

L23 21 23 ABC 32 150,0 Não 

L24 23 24 ABC 30 150,0 Não 

L25 24 25 ABC 105 150,0 Não 

L26 24 26 ABC 139 21,2 Não 

L27 25 27 ABC 62 150,0 Não 

L28 27 28 ABC 111 150,0 Não 

L29 28 29 ABC 118 13,3 Não 

L30 29 30 ABC 176 13,3 Não 

L31 17 31 ABC 387 150,0 Não 

L32 28 32 ABC 113 150,0 Não 

L33 32 33 ABC 140 13,3 Não 

L34 32 34 ABC 32 150,0 Não 

L35 34 35 ABC 69 150,0 Não 

L36 31 36 ABC 71 150,0 Não 

L37 36 37 ABC 62 150,0 Não 

L38 37 38 ABC 77 33,6 Não 

L39 37 39 ABC 62 50,0 Não 

L40 39 40 ABC 129 50,0 Não 
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Linha 
Barras 

Fases 
Comprimento 

(m) 
Seção do 

Condutor (mm²) 
Região de  
Ilhamento De Para 

L41 39 41 ABC 60 50,0 Não 

L42 41 42 ABC 35 50,0 Não 

L43 35 42 ABC 32 150,0 Não 

L44 42 126 ABC 129 150,0 Não 

L45 32 44 ABC 104 150,0 Não 

L46 44 45 ABC 35 150,0 Não 

L47 45 46 ABC 135 13,3 Não 

L48 46 47 ABC 161 21,2 Não 

L49 46 48 ABC 25 13,3 Não 

L50 48 49 ABC 89 13,3 Não 

L51 49 50 ABC 197 13,3 Não 

L52 49 51 ABC 106 13,3 Não 

L53 51 52 ABC 194 21,2 Não 

L54 45 53 ABC 70 13,3 Não 

L55 53 54 ABC 70 13,3 Não 

L56 54 55 ABC 51 50,0 Não 

L57 54 56 ABC 49 13,3 Não 

L58 56 57 ABC 60 13,3 Não 

L59 57 58 ABC 127 21,2 Não 

L60 57 59 ABC 33 13,3 Não 

L61 59 60 ABC 65 13,3 Não 

L62 60 61 ABC 92 21,2 Não 

L63 60 62 ABC 104 13,3 Não 

L64 62 63 ABC 34 13,3 Não 

L65 63 64 ABC 30 21,2 Não 

L66 63 65 ABC 30 21,2 Não 

L67 65 66 ABC 20 50,0 Não 

L68 65 67 ABC 85 21,2 Não 

L69 45 68 ABC 101 150,0 Não 

L70 68 69 ABC 45 33,6 Não 

L71 68 70 ABC 123 150,0 Não 

L72 70 71 ABC 95 33,6 Sim 

L73 71 72 ABC 32 33,6 Sim 

L74 71 73 ABC 81 33,6 Sim 

L75 73 74 ABC 124 21,2 Sim 

L76 73 75 ABC 33 21,2 Sim 

L77 75 76 ABC 128 21,2 Sim 

L78 70 77 ABC 30 150,0 Sim 

L79 77 78 ABC 129 150,0 Sim 

L80 78 79 ABC 38 150,0 Sim 

L81 79 80 ABC 77 21,2 Sim 

L82 79 81 ABC 168 150,0 Sim 
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Linha 
Barras 

Fases 
Comprimento 

(m) 
Seção do 

Condutor (mm²) 
Região de  
Ilhamento De Para 

L83 81 82 ABC 30 50,0 Sim 

L84 82 83 ABC 37 50,0 Sim 

L85 83 84 ABC 97 50,0 Sim 

L86 83 85 ABC 61 50,0 Sim 

L87 85 86 ABC 21 50,0 Sim 

L88 86 87 C 103 21,2 Sim 

L89 87 88 C 164 21,2 Sim 

L90 86 89 ABC 41 50,0 Sim 

L91 89 90 ABC 275 50,0 Sim 

L92 85 91 ABC 154 50,0 Sim 

L93 91 92 B 243 21,2 Sim 

L94 81 93 ABC 95 150,0 Sim 

L95 93 94 ABC 236 150,0 Sim 

L96 94 95 ABC 108 33,6 Sim 

L97 93 96 ABC 39 150,0 Sim 

L98 96 97 ABC 114 50,0 Sim 

L99 97 98 ABC 128 50,0 Sim 

L100 98 99 ABC 234 50,0 Sim 

L101 99 100 ABC 148 21,2 Sim 

L102 99 101 ABC 18 50,0 Sim 

L103 101 102 ABC 22 50,0 Sim 

L104 101 103 ABC 17 50,0 Sim 

L105 36 104 ABC 299 150,0 Não 

L106 104 105 ABC 392 150,0 Não 

L107 105 106 ABC 248 150,0 Não 

L108 106 107 ABC 97 150,0 Não 

L109 107 108 ABC 43 150,0 Não 

L110 107 109 ABC 205 13,3 Não 

L111 109 110 ABC 267 21,2 Não 

L112 110 111 ABC 143 21,2 Não 

L113 110 112 ABC 147 21,2 Não 

L114 112 113 ABC 325 50,0 Não 

L115 110 114 ABC 190 21,2 Não 

L116 114 115 ABC 138 21,2 Não 

L117 107 116 ABC 155 150,0 Não 

L118 116 117 ABC 155 150,0 Não 

L119 117 118 ABC 165 150,0 Não 

L120 118 119 ABC 41 150,0 Não 

L121 119 120 ABC 73 150,0 Não 

L122 120 121 ABC 120 21,2 Não 

L123 120 122 ABC 136 150,0 Não 

L124 122 123 ABC 33 50,0 Não 
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Linha 
Barras 

Fases 
Comprimento 

(m) 
Seção do 

Condutor (mm²) 
Região de  
Ilhamento De Para 

L125 122 124 ABC 25 150,0 Não 

L126 124 125 ABC 31 50,0 Não 

L127 124 126 ABC 58 150,0 Não 

L128 118 127 ABC 144 42,4 Não 

L129 63 127 ABC 110 13,3 Não 

L130 127 128 ABC 30 33,6 Não 

L131 128 129 ABC 162 13,3 Não 

L132 129 130 ABC 95 21,2 Não 

L133 130 131 ABC 66 21,2 Não 

L134 130 132 ABC 69 21,2 Não 

L135 130 133 ABC 204 21,2 Não 

L136 127 134 ABC 240 42,4 Não 

L137 134 135 ABC 87 42,4 Não 

L138 135 136 ABC 190 21,2 Não 

L139 136 137 ABC 154 21,2 Não 

L140 137 138 ABC 35 21,2 Não 

L141 135 139 ABC 112 21,2 Não 

L142 139 140 ABC 146 21,2 Não 

L143 139 141 ABC 131 21,2 Não 

L144 139 142 ABC 110 21,2 Não 

L145 142 143 ABC 31 21,2 Não 

L146 143 144 ABC 153 21,2 Não 

L147 143 145 ABC 100 21,2 Não 

L148 135 146 ABC 161 42,4 Não 

L149 146 147 ABC 213 42,4 Não 

L150 147 148 ABC 86 21,2 Não 

L151 148 149 ABC 30 21,2 Não 

L152 148 150 ABC 184 21,2 Não 

L153 147 151 ABC 37 42,4 Não 

L154 151 152 ABC 35 42,4 Não 

L155 152 153 ABC 159 21,2 Não 

L156 152 154 ABC 79 42,4 Não 

L157 154 155 ABC 33 42,4 Não 

L158 154 156 ABC 70 42,4 Não 

L159 156 157 ABC 139 21,2 Não 

L160 156 158 ABC 138 42,4 Não 

L161 156 159 ABC 103 21,2 Não 

L162 159 160 ABC 38 21,2 Não 

L163 160 161 ABC 93 21,2 Não 

L164 161 162 A 163 21,2 Não 
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A-3 Dados das cargas 

Os transformadores do sistema foram simulados como cargas, utilizando sua 

potência nominal como a de uma carga, com fator de potência de 0,92. Foram utilizadas 

17 curvas de carga para o sistema, todas retiradas do relatório de comportamento da 

carga dos consumidores e do sistema elétrico da CEMIG (Escher, 2012). 

Da Figura A.8 até a Figura A.24são apresentadas as curvas de cargas utilizadas, 

sendo as 14 primeiras residenciais e as 3 últimas comerciais. 

 

 

Figura A.8– Curva de carga 1, residencial da faixa Total do tipo 1 

 



 
 

74 
 

 

Figura A.9 – Curva de carga 2, residencial da faixa Total do tipo 2 

 

 

Figura A.10 – Curva de carga 3, residencial da faixa Total do tipo 3 
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Figura A.11 – Curva de carga 4, residencial da faixa Total do tipo 4 

 

 

Figura A.12 – Curva de carga 5, residencial da faixa Total do tipo 5 
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Figura A.13 – Curva de carga 6, residencial da faixa Total do tipo 6 

 

 

Figura A.14 – Curva de carga 7, residencial da faixa Total do tipo 7 
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Figura A.15– Curva de carga 8, residencial da faixa Total do tipo 8 

 

 

Figura A.16 – Curva de carga 9, residencial da faixa Total do tipo 9 
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Figura A.17 – Curva de carga 10, residencial da faixa Total do tipo 10 

 

 

Figura A.18 – Curva de carga 11, residencial da faixa Total do tipo 11 
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Figura A.19 – Curva de carga 12, residencial da faixa Total do tipo 12 

 

 

Figura A.20 – Curva de carga 13, residencial da faixa Total do tipo 13 

 



 
 

80 
 

 

Figura A.21 – Curva de carga 14, residencial da faixa Total do tipo 14 

 

 

Figura A.22 – Curva de carga 15, comercial da faixa Total do tipo 9 
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Figura A.23 – Curva de carga 16, comercial da faixa Total do tipo 12 

 

 

Figura A.24 – Curva de carga 17, comercial da faixa Total do tipo 13 

 

Na Tabela A.2são apresentados os dados de cada carga utilizada, sua numeração, 

a barra e fases que está ligada, sua potência, a região que está localizada e a curva de 

carga utilizada. 
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Tabela A.2 – Dados das Cargas Utilizadas na Simulação 

Carga Barra Fases Potência KVA 
Região de 
Ilhamento 

Curva 

T1 2 ABC 45 Não 10 

T2 6 ABC 75 Não 8 

T3 7 ABC 45 Não 3 

T4 8 ABC 30 Não 14 

T5 9 ABC 30 Não 6 

T6 10 ABC 45 Não 15 

T7 12 ABC 75 Não 6 

T8 13 ABC 75 Não 13 

T9 14 ABC 75 Não 10 

T10 17 ABC 45 Não 11 

T11 18 ABC 45 Não 4 

T12 20 ABC 75 Não 13 

T13 22 ABC 75 Não 14 

T14 23 ABC 75 Não 14 

T15 25 ABC 45 Não 10 

T16 26 ABC 75 Não 9 

T17 27 ABC 112 Não 14 

T18 29 ABC 75 Não 10 

T19 30 ABC 75 Não 9 

T20 31 ABC 45 Não 1 

T21 33 ABC 30 Não 10 

T22 34 ABC 112 Não 12 

T23 35 ABC 75 Não 14 

T24 38 ABC 75 Não 9 

T25 40 ABC 75 Não 6 

T26 41 ABC 75 Não 9 

T27 44 ABC 45 Não 14 

T28 47 ABC 75 Não 10 

T29 48 ABC 150 Não 5 

T30 50 ABC 75 Não 10 

T31 51 ABC 75 Não 14 

T32 52 ABC 45 Não 14 

T33 53 ABC 150 Não 3 

T34 55 ABC 112 Não 13 

T35 56 ABC 75 Não 12 

T36 58 ABC 75 Não 10 

T37 59 ABC 112 Não 4 

T38 61 ABC 75 Não 10 

T39 62 ABC 75 Não 10 

T40 64 ABC 75 Não 14 

T41 66 ABC 112 Não 13 



 
 

83 
 

Carga Barra Fases Potência KVA 
Região de 
Ilhamento 

Curva 

T42 67 ABC 75 Não 8 

T43 69 ABC 75 Não 14 

T44 72 ABC 75 Sim 15 

T45 74 ABC 150 Sim 16 

T46 75 ABC 75 Sim 17 

T47 76 ABC 75 Sim 15 

T48 77 ABC 75 Sim 17 

T49 78 ABC 150 Sim 16 

T50 80 ABC 225 Sim 16 

T51 82 ABC 75 Sim 15 

T52 84 ABC 112 Sim 15 

T53 87 C 15 Sim 2 

T54 88 C 37 Sim 15 

T55 89 ABC 75 Sim 16 

T56 90 ABC 75 Sim 15 

T57 91 ABC 45 Sim 15 

T58 92 B 15 Sim 4 

T59 94 ABC 30 Sim 17 

T60 95 ABC 30 Sim 8 

T61 96 ABC 112 Sim 16 

T62 97 ABC 150 Sim 17 

T63 98 ABC 75 Sim 17 

T64 100 ABC 45 Sim 16 

T65 102 ABC 45 Sim 17 

T66 103 ABC 262 Sim 16 

T67 104 ABC 45 Não 5 

T68 105 ABC 45 Não 14 

T69 106 ABC 45 Não 7 

T70 108 ABC 30 Não 4 

T71 109 ABC 75 Não 2 

T72 111 ABC 45 Não 9 

T73 112 ABC 75 Não 6 

T74 113 ABC 45 Não 3 

T75 114 ABC 75 Não 14 

T76 115 ABC 75 Não 14 

T77 116 ABC 112 Não 4 

T78 117 ABC 75 Não 14 

T79 119 ABC 75 Não 2 

T80 121 ABC 75 Não 5 

T81 123 ABC 75 Não 14 

T82 125 ABC 75 Não 1 

T83 126 ABC 75 Não 5 
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Carga Barra Fases Potência KVA 
Região de 
Ilhamento 

Curva 

T84 128 ABC 75 Não 12 

T85 129 ABC 75 Não 14 

T86 131 ABC 75 Não 10 

T87 132 ABC 75 Não 3 

T88 133 ABC 112 Não 10 

T89 134 ABC 75 Não 5 

T90 136 ABC 75 Não 14 

T91 137 ABC 112 Não 4 

T92 138 ABC 75 Não 3 

T93 140 ABC 75 Não 14 

T94 141 ABC 75 Não 2 

T95 142 ABC 75 Não 14 

T96 144 ABC 45 Não 4 

T97 145 ABC 75 Não 9 

T98 146 ABC 75 Não 14 

T99 149 ABC 75 Não 4 

T100 150 ABC 75 Não 7 

T101 151 ABC 75 Não 14 

T102 153 ABC 75 Não 14 

T103 155 ABC 45 Não 14 

T104 157 ABC 45 Não 15 

T105 158 ABC 30 Não 2 

T106 159 ABC 75 Não 11 

T107 161 ABC 75 Não 4 

T108 162 A 15 Não 14 

 


