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Resumo 

A Geração Distribuída é definida como produção de energia elétrica no próprio local de 

consumo ou próximo ao consumidor, com potência gerada de até 5MW proveniente de 

fontes renováveis de energia para a geração. Também é conhecida como geração 

descentralizada, por ser diferente das grandes centrais de geração de energia, que 

normalmente possuem fontes geradoras, como hidrelétricas e termoelétricas, com uma 

alta produção de energia elétrica. Este tipo de geração tem um papel importante para o 

sistema elétrico, pois promove a diversificação da matriz energética do país, reduz os 

investimentos para o sistema de transmissão, reduz as perdas no sistema elétrico e 

promove maior confiabilidade e estabilidade do sistema. Por ser um tema estratégico, o 

governo brasileiro emitiu uma resolução normativa para incentivar a geração 

descentralizada de energia elétrica no Brasil, possibilitando o consumidor gerar a 

própria energia e, caso não a consuma, injetar o excedente na rede e compensar 

posteriormente. Este trabalho trata da importância da geração distribuída, mostrando 

suas vantagens e desafios, exemplificando as principais fontes de energia e seus 

princípios de funcionamento. São apresentadas a resolução que beneficia o gerador com 

o direito de compensar a energia gerada e não utilizada em outros horários ou locais, 

que foi o marco para o crescimento da geração distribuída no Brasil, e as normas de 

proteção para a conexão de micro ou minigeradores distribuídos à rede de distribuição, 

com seus requisitos mínimos para o funcionamento do sistema. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema 

Um dos desafios da atualidade no Brasil está em construir usinas hidrelétricas de 

grande porte, principalmente por questões ligadas ao licenciamento ambiental. O Brasil 

possui uma matriz energética que, em sua grande maioria, é composta por usinas de 

geração hídricas e em parte por geração de energia por combustão de combustíveis 

fósseis. Assim, é de grande importância para o setor elétrico brasileiro que haja novos 

estudos para a diversificação da matriz energética e a inserção de novos 

empreendimentos de geração por fontes renováveis não convencionais. 

Sendo assim, a ANEEL está exigindo das concessionárias de energia uma rápida 

adaptação do sistema para que esses novos empreendimentos entrem em prática. 

Porém, por ser um assunto muito recente e pouco praticado até então, ainda existem 

algumas dificuldades e barreiras para a inserção de projetos de geração distribuída na 

rede, como por exemplo, os requisitos de proteção para conexão de geração dispersa no 

sistema de distribuição. 

Além disso, as iniciativas do governo, que está propondo incentivos fiscais que 

reduzem o valor investido na criação de novas usinas de geração distribuída, e da 

ANEEL, que está ajustando suas resoluções normativas para facilitar e beneficiar cada 

vez mais o consumidor que queira gerar sua própria energia, fazem com que os estudos 

dos requisitos mínimos de proteção para a conexão de geração distribuída à rede de 

distribuição seja um assunto que deve ser tratado e analisado o mais rápido possível 

para que possam ser aplicados em tais empreendimentos. 

1.2. Objetivo do Trabalho 
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O objetivo principal do trabalho é demonstrar as vantagens da geração 

distribuída quando comparada com a geração centralizada no Brasil, abordando os 

principais requisitos de proteção para conexão de tais empreendimentos à rede de 

distribuição de energia.  

1.3. Metodologia 

Inicialmente foi feito um estudo sobre geração descentralizada ou distribuída, 

observando seus principais pontos, vantagens e desvantagens associadas a tais 

empreendimentos e o histórico desse tipo de geração. Posteriormente, foram analisadas 

as principais fontes de energia que proporcionam vantagens para empreendimentos de 

geração distribuída. As fontes de energia abordadas foram: Energia solar fotovoltaica, 

Energia eólica, Pequenas Centrais Hidroelétricas. Para entendimento de tal assunto, 

foram estudados os princípios de funcionamento de tais usinas, o histórico de tais 

empreendimentos e os principais equipamentos necessários para criação de novos 

empreendimentos de tais fontes. 

Logo após o estudo das principais fontes de energia para empreendimentos de 

geração distribuída, foram pesquisadas as principais resoluções normativas e incentivos 

fiscais fornecidos pelo governo que favorecem a criação de novos empreendimentos de 

geração distribuída. Outro assunto pesquisado foram as normas de proteção brasileiras 

para conexão à rede de distribuição consumidores que geram sua própria energia, com o 

intuito de identificar os equipamentos de proteção mínimos necessários para a criação 

de uma usina de geração distribuída. 

Em seguida foram estudados cada um dos equipamentos exigidos pelas normas 

da CEMIG para a conexão de uma usina de geração distribuída à rede de distribuição, 

para entender o funcionamento da proteção dos empreendimentos por completo. Além 

desse estudo, foi verificado os diagramas de conexão dos equipamentos de proteção 

para entender onde cada item de proteção atua no sistema. 

Por último, os assuntos estudados são concluídos, analisando os principais 

tópicos abordados durante o trabalho e apresentando uma avaliação crítica do assunto 

estudado.  
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1.4. Organização do Trabalho 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução: Breve introdução do tema que abordado no trabalho, 

com descrição do objetivo e metodologia; 

 Capítulo 2 – Geração distribuída: Introdução sobre o tema, analisando sua 

importância para o sistema elétrico, vantagens e desvantagens, breve histórico e 

tipos mais comuns de geração de energia de forma não centralizada; 

 Capítulo 3 – Tipos de geração: Este capítulo apresenta os principais tipos de 

fontes de energia para a geração distribuída, avaliando historicamente sua 

evolução, apresentando o princípio de funcionamento da geração e principais 

componentes; 

 Capítulo 4 – Normalização e Incentivos para a Geração Distribuída: Esse capítulo 

apresenta a resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) nº 482, o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de 

Energia Elétrica (ProGD) criado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e as 

Normas de proteção da ANEEL e Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG); 

 Capítulo 5 – Requisitos Mínimos de Proteção – Acesso de Micro e Minigeração 

Distribuída à Rede: Esse capítulo apresenta o estudo dos equipamentos de 

proteção, assim como o diagrama de proteção, exigidos pela CEMIG para a 

conexão de geradores distribuídos ao sistema de distribuição; 

 Capítulo 6 – Conclusão: Apresentação da conclusão final do trabalho. 
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Capítulo 2 

Geração Distribuída 

2.1. Introdução 

O objetivo deste capítulo é, inicialmente, descrever o que é a geração distribuída, 

assim como mostrar suas vantagens para o setor elétrico e apresentar historicamente a 

evolução deste tipo de geração de energia no Brasil e no mundo. Após isso, serão 

apresentados os principais tipos de geração de energia, por fontes renováveis, utilizados 

em geradores distribuídos e, posteriormente, descrever o princípio de funcionamento de 

cada empreendimento de geração de energia, apresentar suas fontes de energia e 

identificar suas vantagens e desvantagens para o cenário atual do mercado. 

2.2. Descrição 

A Geração Distribuída (GD) é definida como produção de energia elétrica no 

próprio local de consumo ou próximo ao consumidor, com potência gerada de até 5MW 

proveniente de fontes renováveis de energia para a geração. Ela é também conhecida 

como geração descentralizada, por ser diferente das grandes centrais de geração de 

energia, que normalmente possuem fontes geradoras, como hidrelétricas e 

termoelétricas, com uma alta produção de energia elétrica. (Carmen L.T. Borges, 2003)  

As principais tecnologias utilizadas para a geração de energia em centrais de 

geração distribuída são: pequenas turbinas a gás, PCHs (Pequenas centrais 

hidrelétricas), biomassa, cogeração qualificada, pequenos geradores eólicos, energia 

solar. (ANEEEL, 2012) 

Uma das principais vantagens da GD se dá exatamente por essa diferença entre as 

gerações centralizada e distribuída. Como o consumidor está próximo da geração de 

energia no caso da GD, não há necessidade de investimentos em linhas de transmissão 

para que a energia chegue até o consumidor final, o que faz com que essa geração seja 
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atrativa. Além disso, como não há necessidade de transmissão e distribuição de energia 

é possível reduzir as perdas por efeito joule que ocorrem nas redes, reduzindo assim o 

preço da energia elétrica devido a perdas. Como as perdas são reduzidas e a geração é 

diversificada, não centralizada em um único grande gerador, o sistema elétrico fica mais 

estável, o que gera maior confiabilidade, pois é menor a chance de todos os geradores 

pararem de gerar energia elétrica ao mesmo tempo. 

Uma outra vantagem da GD é com relação aos impactos ambientais associados à 

construção dos novos empreendimentos. Geradores centralizados de energia são, 

normalmente, provenientes de hidrelétricas e termoelétricas. Nesses empreendimentos 

são necessárias medidas como: alagamentos de áreas adjacentes para construção de 

represas das usinas hidrelétricas, impactos na fauna e flora do ambiente em que são 

construídos, desmatamento de vegetação com grandes alturas para construção das 

linhas de transmissão, poluição proveniente da queima de combustíveis para geração de 

energia, etc. Esses impactos não ocorrem na GD, pois esses são pequenos 

empreendimentos encontrados normalmente nas próprias casas dos consumidores ou 

em pequenos locais próximos as linhas de distribuição. (INEE) 

Empreendimentos de geração distribuída estão ficando cada vez mais atrativos 

para países que necessitam diminuir a emissão de carbono, uma vez que no lugar de 

fontes poluentes, utilizam de fontes de energia renováveis. Sendo assim, além das 

vantagens citadas anteriormente, estes países podem aumentar a quantidade de energia 

renovável em suas matrizes energéticas sem reduzir a qualidade de energia e o 

atendimento aos seus consumidores. (IEA, 2010) 
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Figura 1 - Geração distribuída conectada ao SEP (IEA, 2010) 

2.3. Histórico 

A geração distribuída de energia não é uma prática recente. Antigamente, todas 

as formas de produção de energia eram feitas próximos aos centros de consumo. Com o 

avanço da tecnologia, ganho econômico com larga escala e resolução das questões de 

regulação e normatização foram criados os grandes centros de geração de energia. 

A primeira planta de produção de energia elétrica foi criada em 1882, em Nova 

York, por Thomas Edison e tinha capacidade de 72 kW de potência. Essa usina gerava 

energia com corrente contínua (DC) e atendia apenas os consumidores próximos ao 

empreendimento. Todas as usinas criadas nessa época eram semelhantes a usina criada 

por Thomas Edison, porém não podiam ganhar escala, pois era inviável a transmissão de 

energia em corrente contínua para longas distâncias. Para que isso fosse possível, foi 

necessário avanços na tecnologia de geração de energia por corrente alternada (AC). 

Com os avanços nos estudos de geração de energia com corrente alternada, foi 

possível a criação de usinas de maior porte e assim, transmissão de energia em linhas de 

transmissão de alta tensão.  

A primeira usina de energia por corrente alternada foi criada em 1891, por 

George Westinghouse em Telluride no Colorado. Em 1922, os custos para a criação de 
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empreendimentos de geração centralizados reduziram imensamente, fazendo com que 

apenas empreendimentos dessa escala fossem feitos. Assim, os projetos de geração 

distribuída foram reduzidos e utilizados apenas em consumidores não conectados à 

rede e back-ups de energia. A figura a seguir demonstra a evolução da geração de 

energia desde a década de 80. (GE, 2014)  

 

Figura 2 - Evolução da Geração de Energia (GE, 2014) 

Atualmente a geração distribuída está voltando a ser uma prática viável e atrativa 

tanto para consumidores de energia quanto para o governo, devido à dificuldade para 

criação de novos empreendimentos de geração centralizada, pois estes contêm grandes 

restrições quanto às normas ambientais, pela dificuldade na aquisição de grandes 

investimentos para melhorar as linhas de transmissão e pela criação de incentivos 

fiscais cada vez maiores para novos empreendimentos de geração distribuída. 

2.4. Tecnologias para a geração de energia  

De acordo com a resolução normativa 482 da ANEEL, alterada em 24 de 

Novembro de 2015 pela resolução normativa 617, é considerado microgeração 

distribuída centrais geradoras de energia elétrica que utilizem quaisquer fontes 

renováveis de energia (eólica, solar ou hidráulica) ou cogeração qualificada com 

potência instalada menor ou igual a 75kW e sejam conectadas a rede de distribuição 

através de uma unidade consumidora.  
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Na mesma resolução, é considerado minigeração distribuída centrais geradores 

de energia elétrica por fontes hidráulicas com potência instalada entre 75kW e 3MW, ou 

por cogeração qualificada com potência instalada entre 75kW e 5MW, ou também as 

gerações por fontes eólicas e solar, conectados a rede de distribuição através de uma 

unidade consumidora. (ANEEEL, 2012) 

A escolha da melhor fonte de energia para a geração depende de inúmeros 

fatores como: relevo, insolação, altitude, regime de ventos, quantidade de matéria prima, 

hidrografia, dentre outros. O Brasil possui como principais recursos naturais para a 

geração distribuída: rios e correntes de água doce para a geração hidráulica, alto índice 

de insolação para a geração fotovoltaica, vento litorâneo para a geração eólica e grandes 

quantidades de material orgânico para a cogeração à biomassa. (ANEEL, Atlas Energia 

Solar) 

 

Figura 3 - Potencial energético no Brasil (ANEEL, Atlas Energia Solar) 

No próximo capítulo serão descritos os principais tipos de geração e suas 

respectivas fontes de energia, componentes indispensáveis para cada tipo de geração e 

suas funções, assim como também esclarecer como essas tecnologias se encontram 

atualmente e quais as previsões para utilização destas no futuro. 
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Capítulo 3 

Tipos de Geração 

3.1. Geração Fotovoltaica 

3.1.1. Introdução 

Uma das principais preocupações atuais no mundo é a geração de energia de 

forma sustentável. Para que isso ocorra, é necessária a utilização de fontes renováveis de 

energia. Uma das fontes mais utilizadas para alcançar tal patamar é a fonte solar, por ser 

abundante em todo o planeta terra e ser uma fonte inesgotável de energia. A energia 

proveniente do sol chega a terra na forma de energia térmica ou luminosa e sua 

irradiação é tão grande que cerca de uma hora desta energia é suficiente para atender o 

consumo momentâneo de todas as atividades desenvolvidas pelo homem na terra.  

(Botelho, 2014)  

A utilização da irradiação solar para produção de energia elétrica pode ser feita 

de duas formas: termoeletricamente ou por efeito fotovoltaico. O efeito termoelétrico, ou 

efeito Seeback, se dá pela criação de uma diferença de potencial quando dois materiais 

metálicos distintos estão unidos e submetidos a uma temperatura elevada. A força 

eletromotriz produzida dependerá da diferença inicial de temperatura dos dois metais, e 

dos parâmetros de transporte de entropia de cada metal.  Isso se deve ao fato de metais 

diferentes responderem de forma distinta com relação a diferenças temperaturas. 

Porém, a eficiência de tal método é muito reduzida e o custo é elevado para criação de 

tais ligas, ocasionando assim uma não viabilidade de utilização de tal método. 

O efeito fotovoltaico ocorre com a excitação dos átomos do material utilizado na 

placa solar, que faz com que os elétrons se desloquem produzindo uma corrente elétrica. 

Atualmente, o principal material para a fabricação dos painéis solares é o silício, 

material que é abundante na superfície terrestre. (Luiz, 2012) 
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Existem duas classificações para os sistemas fotovoltaicos quanto a sua 

interligação ao sistema de distribuição: sistemas isolados, ou autônomos, e sistemas 

interligados à rede. 

Sistemas isolados são os sistemas que não possuem conexão elétrica com a rede 

de distribuição de energia. Esses sistemas são normalmente utilizados em residências 

onde existe a impossibilidade de conexão elétrica com as centrais distribuidoras, 

fazendo assim com que sua energia gerada seja destinada apenas ao consumo da sua 

própria instalação. Devido a essa característica, esses sistemas também são 

denominados sistemas autônomos. Esses sistemas operam com o controle da demanda 

de energia de acordo com a necessidade residencial do mesmo. Por não possuir conexão 

com a rede, normalmente possuem sistema de armazenamento de energia por banco de 

baterias, que tem como objetivo principal armazenar a energia gerada nos momentos de 

menor demanda e utilizar essa energia armazenada nos momentos de insolação 

desfavorável ou inexistente. 

Sistemas interligados à rede possuem como característica principal a conexão ao 

sistema de distribuição, com a entrega da energia gerada ao mesmo. Possuem 

conversores CC-CA para a conversão de corrente contínua em corrente alternada na 

mesma frequência de utilização da rede. Esses sistemas podem atender a demanda 

residencial onde estão instaladas como também podem ser empregados para a venda de 

energia elétrica para concessionárias de energia. Caso o sistema seja para atendimento 

da carga residencial, este deve possuir um medidor bidirecional para o cálculo da 

energia sobressalente que será injetada na rede para posterior compensação de energia. 

(Pomilio, 2010) 

Essa forma de conversão de energia vem se destacando em todo o mundo devido 

a escassez de outros recursos energéticos, como por exemplo o petróleo, ou pela busca 

de geração de energia elétrica por fontes de energia renovável, porém essas fontes não 

se encontram em abundância em qualquer país. Há também uma expansão dos 

mercados de fabricação de componentes fotovoltaicos e aumento das instalações de 

geração distribuída em residências em todo mundo, tendo como principais motivadores 

os incentivos dos governos para a variação da matriz energética dos países. Essas 

entidades governamentais estão proporcionando tarifas atrativas para aquisição de 

equipamentos para criação de usinas geradoras e, especificamente no Brasil, o governo 
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propõem a redução de tarifas como PIS e COFINS, tanto para compra quanto para a 

fabricação, de painéis solares. (Exame)  

Ademais, o sistema fotovoltaico não possui qualquer peça mecânica móvel, o que 

proporciona um sistema de geração de energia silencioso e simples na utilização, possui 

características modulares de mW até MW, tempo reduzido de instalação dos mesmos e 

curto prazo para início de operação, elevado grau de confiabilidade dos sistemas e baixo 

custo de manutenção. Por utilizarem como fonte de energia o sol, as usinas de geração 

solar não são poluentes ao meio ambiente e apresentam grande aderência quanto à 

utilização tanto em meios urbanos, o que garante uma redução significativa das perdas 

no sistema, quanto em áreas rurais, onde o sistema não é interligado à rede. (EEE, 2009) 

Na atualidade, os principais países na geração de energia proveniente do sol são 

os países europeus, China e USA. 

 China, com capacidade instalada de 43 GWp, no ano de 2015;  

 Alemanha, com uma capacidade instalada de 40 GWp, no ano de 2015; 

 Estados Unidos, com uma capacidade instalada de 23 GWp, no ano de 

2015; 

O Brasil tem na atualidade 23.015 kWp de capacidade instalada até o ano de 

2016, um número bem inferior se comparado com os demais países que são potências 

mundiais. (IRENA, 2015) (ANEEL, Registro de Micro e Minigeração Distribuída, 2016) 

Apesar da existência de uma grande quantidade de energia proveniente do sol, 

alguns fatores limitam a produção de energia elétrica por efeito fotovoltaico, como: 

nebulosidade, sombreamento, intempéries, etc. Além disso, essa fonte de energia 

depende diretamente da disponibilidade de irradiação solar, que varia de acordo com a 

latitude do local e estação do ano, que altera a inclinação da terra variando assim a 

quantidade de horas de sol disponível em cada região do planeta. (Botelho, 2014) 

A figura 4 apresenta os diferentes níveis de insolação diária no Brasil, mostrando 

os locais mais atrativos para criação de empreendimentos de geração por fontes 

fotovoltaicas. 
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Figura 4 - Média de Insolação diária no Brasil (ANEEL, Atlas Energia Solar) 

Os principais motivos pelos quais a tecnologia de geração de energia fotovoltaica 

ainda não vem sendo amplamente utilizada são:  

 Devido ao baixo rendimento dos painéis fotovoltaicos exige-se grandes 

áreas para a construção de usinas de larga escala, o que resultaria em um 

ganho de escala, por esse motivo e, devido as vantagens para o sistema 

elétrico com a implementação da geração distribuída, o governo veem 

promovendo incentivos para a construção de usinas de micro e 

minigeração distribuída, o que resulta em uma redução de custos e 

impostos para aquisição dos componentes de geração fotovoltaica. Esses 

incentivos serão abordados no próximo capítulo do presente trabalho.  
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 Outro fator que resulta que afeta a diretamente a implantação de usinas 

fotovoltaicas é o custo elevado dos painéis e componentes para a geração 

de energia por fontes solares. Estima-se que, atualmente, uma usina 

fotovoltaica demore cerca de sete anos para fornecer retorno financeiro 

para os empreendedores que queiram investir em tais negócios. 

3.1.2. Histórico 

A utilização de energia solar como fonte de energia não é um assunto novo. Sua 

história vem desde o século 7A.C, quando eram utilizados vidros para a concentração de 

raios solares para produzir fogo. Atualmente, utiliza-se a energia solar como fonte de 

energia de várias formas, como por exemplo, para a produção de energia elétrica para 

residências e veículos. 

Séculos antes de cristo, a energia solar era concentrada com espelhos e vidro para 

a produção de fogo e tochas, por propósitos de sobrevivência ou para cultos religiosos. 

Após o nascimento de cristo, por volta do século 17, a utilização de energia solar voltou-

se para a culinária, sendo implementado no cozimento e conservação de alimentos. 

No século 18, o francês Edmond Bacquerel descobriu o efeito fotovoltaico, ao 

experimentar uma célula eletrolítica composta por dois metais introduzidos em um 

condutor elétrico. Ele observou que a eletricidade era aumentada ao expor as células à 

luz. Sendo assim, em 1860, o matemático francês August Mouchet propôs a ideia de 

construir uma máquina a vapor movida à energia solar. (Energy) 

Em 1873, Willoughby Smith descobriu o efeito de fotocondutividade em 

experimentos utilizando o elemento selênio. Devido a isso, em 1876, William Grylls 

Adams e Richard Evans Day descobriram que o elemento selênio produzia eletricidade 

ao ser exposto a luz. Em 1905, Albert Einstein descreveu a natureza da luz e o efeito 

fotoelétrico, no qual a tecnologia fotovoltaica se baseia. Com todas essas descobertas, em 

1883, Charles Fritts, inventor americano, descreveu o funcionamento das primeiras 

células fotovoltaicas, que foram experimentadas por Robert Millikan em 1916. 

Em 1932, Audobert e Stora iniciaram as pesquisas e descobriram outro elemento, 

sulfeto de cádmio, que também possuía efeitos fotoelétricos e condutividade elétrica ao 

ser exposto a luz. Sendo assim, a primeira célula fotovoltaica foi criada em 1954, pelos 
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americanos Daryl Chapin, Clavin Fuller e Gerald Pearson, que desenvolveram a primeira 

célula fotovoltaica de silício, que são utilizadas até hoje.  (Energy) 

Devido ao desenvolvimento nos estudos e pesquisas nas disciplinas de eletrônica, 

biotecnologia, ciência dos materiais e outras áreas, a tecnologia para fabricação de 

equipamentos para geração de energia fotovoltaica deve avançar rapidamente nos 

próximos anos. Por esse motivo, as indústrias de equipamentos para geração de energia 

fotovoltaica devem ter como objetivo a redução de custo de seus equipamentos e a 

maior rentabilidade de seus produtos manufaturados. (Botelho, 2014) 

Para que no futuro as fontes de energia renováveis, como a energia solar, possam 

expandir ainda mais, algumas características chaves devem ser alcançadas, como: novas 

tecnologias e pesquisas para desenvolver painéis que possuam maior eficiência, 

desvinculação da energia solar com sistemas de armazenamento de energia, suporte das 

grandes indústrias e empresas privadas para criação de novas indústrias de fabricação 

de componentes para geração de energia fotovoltaica, assim como também, incentivos 

governamentais para redução de custos e impostos nos equipamentos produzidos pelas 

empresas. 

Para tal, o governo brasileiro vem dando grandes passos, realizando programas 

de incentivo tarifário para a fabricação e aquisição de equipamentos para novos 

empreendimentos fotovoltaicos e criando novas leis para compensação de energia 

gerada, caso esta não seja consumida no momento da geração, desvinculando assim a 

necessidade de implementação de um sistema de armazenamento de energia, o que 

encarece os empreendimentos de geração de energia solar. Esses incentivos fiscais e 

normatização serão abordados no próximo capítulo do presente trabalho. 

Além disso, as empresas privadas devem investir em pesquisas para desenvolver 

novas tecnologias mais eficientes, porém para isso devem estar dispostas a realizar 

grandes investimentos que serão recompensados em longo prazo.  

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

3.1.3. Princípio de Funcionamento 

A energia solar fotovoltaica, como já foi dito, é obtida através da conversão direta 

da radiação solar em eletricidade por meio de placas feitas de material semicondutor. 

Esse tipo de energia apresenta um índice reduzido de emissão de poluentes e ruídos 

durante o funcionamento, além de exigir pouca manutenção. Essa tecnologia apresenta 

um baixo rendimento energético, o que demandaria um espaço físico considerável para 

a produção de elevados níveis de energia. Apesar de ainda apresentar um custo 

relativamente elevado referente aos componentes do sistema, a geração fotovoltaica 

atingiu o estágio comercial, principalmente em países com incentivos governamentais 

para a produção de energia elétrica através da energia solar. A captação e conversão da 

radiação solar em eletricidade são efetuadas nos painéis fotovoltaicos, através do efeito 

fotoelétrico. A física das células solares é similar à clássica junção p-n de um diodo, 

devido à constituição de material semicondutor. O semicondutor mais empregado é o 

silício. Seus átomos se caracterizam por possuírem quatro elétrons que se ligam aos 

demais que os circundam, formando uma rede cristalina. A esse semicondutor são 

adicionadas substâncias conhecidas como dopantes, podendo ser elas substâncias 

conhecidas como doadoras de elétrons ou receptoras de elétrons. O dopante doador é 

uma carga negativa, como exemplo do fósforo, com cinco elétrons de valência. Sendo 

assim, quando o átomo do fósforo se combinar com o do silício, haverá um “excesso” de 

elétrons, o que faz com que este elétron possa ser facilmente removido pela energia 

proveniente do fóton gerado, levando este elétron a banda de condução. O fósforo é 

então denominado “dopante n” ou “impureza n”. O dopante receptor é uma carga 

positiva, como exemplo do boro, com três elétrons na camada de valência. Quando é 

feita a combinação entre os átomos de silício com os de boro, observa-se a ausência de 

um elétron para estabilizar a ligação. Essa ausência de elétron é denominada “lacuna” e, 

com pouca energia, um elétron presente no meio pode preencher essa lacuna, fazendo 

com que ela desloque de posição. Diz-se, portanto, que o boro é um “dopante p”. 

(CRESESB, 2006) 

A célula fotovoltaica é constituída por pelo menos duas camadas de materiais 

semicondutores, ou seja, uma camada é do tipo n (combinada com fósforo) e a outra é do 

tipo p (combinada com boro), fazendo a conexão entre as duas camadas, na presença de 

fótons elétricos, têm-se o deslocamento dos elétrons da camada tipo n para as lacunas 
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da camada tipo p, gerando assim, um campo elétrico. Esse campo age como uma barreira 

na junção pn, bloqueando os elétrons remanescente de se deslocarem. Se uma junção pn 

for exposta a fótons com energia maior que o gap, ocorrerá a geração de pares elétron-

lacuna; se isto acontecer na região onde o campo elétrico é diferente de zero, as cargas 

serão aceleradas, gerando assim, uma corrente através da junção; este deslocamento de 

cargas dá origem a uma diferença de potencial ao qual chamamos de Efeito Fotoelétrico. 

Se as duas extremidades do "pedaço" de silício forem conectadas por um fio, haverá uma 

circulação de elétrons. Esta é à base do funcionamento das células fotovoltaicas. A figura 

2.2 exemplifica de forma simplificada o efeito fotoelétrico.  (CRESESB, 2006) 

 

Figura 5 - Corte transversal de uma célula fotovoltaica (CRESESB, 2006) 

3.1.4. Componentes 

Como dito anteriormente, os sistemas fotovoltaicos possuem diversos 

componentes essenciais para a geração e entrega da energia até a rede. Os principais 

componentes de uma usina fotovoltaica são: painéis fotovoltaicos, que são os módulos 

mais importantes da usina, pois são os responsáveis por converter a irradiação solar em 

eletricidade a partir de efeitos fotoelétricos, como visto anteriormente; módulos 

fotovoltaicos, que são nada mais do que uma sequência de painéis solares conectados 

em série, paralelo ou mista, dependendo de qual será a intensão do projetista com 

relação a corrente e tensão do circuito; inversores de frequência, que tem por finalidade 

a conversão da energia DC – AC e entrega da energia gerada para a rede, caso a usina 
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seja conectada ao sistema de distribuição, ou, converter a energia para consumo dos 

equipamentos, caso o sistema seja isolado; transformador de isolamento, sincronizador, 

e controle da energia. (Silva, 2009) 

Os principais componentes citados anteriormente serão abordados a seguir para 

melhor entendimento do assunto. 

3.1.4.1. Painéis Fotovoltaicos 

Como dito anteriormente, os painéis fotovoltaicos são os responsáveis por 

converter a energia solar em energia elétrica. O efeito fotoelétrico, descrito 

anteriormente, converte a energia da luz e produz movimentação dos elétrons que 

resultam na geração de corrente. 

Atualmente, existem várias tecnologias de painéis fotovoltaicos no mercado. As 

mais importantes e de uso constatado, além de fabricação em larga escala industrial são: 

o silício monocristalino (mono-c-Si), silício poli-cristalino (poli-c-Si), GaAs (Arseneto de 

Gálio) e GalnP (Fosfeto de Gálio Índio), tecnologias de filmes finos de silício amorfo (a-

Si), micro-amorfas (microcristalino / silício amorfo), telureto de cádmio (CdTe), cobre-

índio-gálio-disseleneto (CIGS), concentrador-PV (CPV). Cada módulo é diferenciado, 

principalmente, de acordo com o material utilizado, processo de fabricação, eficiência e 

custo. Sendo assim, elas são divididas em três grupos, denominados gerações. (EPE, 

2012)  

As células fotovoltaicas podem ser divididas em três categorias ou gerações, de 

acordo com as suas formas de fabricação e os elementos que as compõem. As células da 

primeira geração são responsáveis por pelo menos 85 % de todos os módulos 

comercializados atualmente no mundo, dos quais 35 % de Si monocristalino, 49% de Si 

policristalino (poliSi ou Si multicristalino) e as demais de GaAs (Arseneto de Gálio) e 

GalnP (Fosfeto de Gálio Índio). Essas células são realizadas pelo processamento de 

lâminas do material semicondutor e apresentam até 15 cm de dimensão e espessura 

inferior a 1 mm. O material semicondutor mais abundante nessas células é o silício, 

encontrado na natureza em forma de silicatos. Essa geração é constituída por células 

mecânicas, térmica e eletricamente estáveis, apresentam alta eficiência em relação às 

outras células e possuem vida útil superior a 20 anos. Contudo, elas requerem uma 
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grande quantidade de material semicondutor e este deve possuir um grau de pureza 

elevado (99,999 %). A eficiência de células industriais de Si monocristalino varia entre 

15-20 % e de poliSi entre 13-16 %. (Schultz, 2011) (Informative, 2015) 

As células da segunda geração são baseadas em junções formadas por filmes de 

material semicondutor, onde os filmes podem apresentar espessuras desde dezenas de 

nanometros (filmes finos) até centenas de micrometros (fitas). Os filmes podem ser 

produzidos em substratos rígidos ou flexíveis variados, dependendo do material do 

filme. O substrato não exige pureza elevada e pode ser de vidro, polímero ou metal. 

Nesta categoria, as células mais comercializadas são as de silício amorfo (9,5 %), 

seguidas das fitas de Si (5 %). Como o substrato aqui não é ativo, esse se torna muito 

menos custoso que no caso das células da primeira geração, dispensando a etapa 

complexa de beneficiamento e purificação do substrato. O principal incentivo para o 

desenvolvimento de tecnologias de filme fino tem sido o seu custo de produção mais 

barato em comparação os c-Si.  Sua principal aplicabilidade se dá pelo fato de ser 

esteticamente bem vista, pois produz um menor impacto no visual de construções, por 

esse fator, nos últimos anos, as tecnologias de filmes finos têm aumentado. (EPE, 2012) 

(Schultz, 2011) 

As células da terceira geração envolvem novos desenvolvimentos em 

laboratórios, como materiais orgânicos como: óleo de buriti, polímeros, corantes 

fotossensíveis; com nano partículas de TiO2 (dióxido de Titânio) ou ZnO2 (dióxido de 

zinco) com e sem nano tubos de carbono; com nano tubos de carbono com CdS (sulfeto 

de cádmio). O custo de produção dessas células é geralmente muito inferior às das 

outras gerações, porém todas essas opções ainda estão em fase laboratorial. (Schultz, 

2011) 

A figura 6 mostra alguns tipos de painéis fotovoltaicos das principais gerações 

abordados anteriormente. 
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Figura 6 - Painéis solares de silício monocristalino e policristalino e filme fino (watcher, 2014) (Investor, 
2011) 

 

3.1.4.2. Módulos Fotovoltaicos 

 

Os módulos fotovoltaicos é uma unidade básica do subsistema de geração de 

energia. Ele consiste em uma estrutura de alumínio montada em quadro e é composto de 

um conjunto de células fotovoltaicas. Essas células são ligadas eletricamente em série ou 

paralelo entre si, dependendo da intenção do projetista em variar tensão ou corrente de 

saída dos módulos. Essas células são cobertas por um encapsulamento que protege as 

mesmas e suas conexões contra intempéries e choques mecânicos. Além do 

encapsulamento, as células fotovoltaicas são protegidas por uma cobertura 

transparente, normalmente de vidro ou plástico. Todos esses revestimentos 

proporcionam uma estrutura rígida e protegida contra umidade e choques mecânicos, o 

que garantirão a vida útil das células fotovoltaicas.  

Os módulos fotovoltaicos podem ser montados com conexões entre as células em 

série, o que, analogamente a um circuito elétrico, faz com que a tensão final de saída do 

módulo seja o somatório das tensões em cada célula e a corrente de saída igual a 

corrente de todos os módulos. Outro modelo de conexão seria a ligação em paralelo, o 

que, analogamente a um circuito elétrico, resulta em uma tensão de saída do módulo 

igual à tensão de cada célula e a corrente seja o somatório de todas as correntes de cada 
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uma das células. Além disso, podemos conectar as células de forma mista, variando a 

conexão de células em série e paralelo. 

A potência associada ao módulo fotovoltaico é o produto da corrente e tensão de 

saída de cada um dos módulos. Usualmente, fabricantes de módulos e painéis 

fotovoltaicos disponibilizam o datasheet de cada módulo para que seja possível a 

observação da potência de saída, dependendo da incidência luminosa na placa. (COSTA) 

A figura 7 mostra um modelo de datasheet de um fabricante de módulos. 

 

Figura 7 - Relação de corrente x tensão, dependente da temperatura dos módulos fotovoltaicos (COSTA) 

3.1.4.3. Inversor de Frequência 

A principal função dos inversores de frequência é a conversão da corrente gerada 

por uma usina fotovoltaica DC para AC, gerando a tensão elétrica na frequência da rede 

local, garantindo que a forma de onda seja senoidal e com presença mínima de 

harmônicos. 

A tensão de entrada de um inversor é determinada pelo número de módulos 

conectados em série formando uma string, enquanto a corrente de entrada é 

determinada pelo número total de strings em paralelo. Podem ser convertidas em 

monofásicas ou trifásicas, dependendo da potência instalada e do tipo de ligação com a 

rede de distribuição. Para potências inferiores a 4,6 kW podem converter a energia 

gerada CC em CA monofásica e a interligação com a rede de distribuição é feita de 

maneira direta, com o uso de inversores. (Remmers, 2013)  
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Normalmente, a vida útil de um inversor de frequência gira em torno de 10 a 12 

anos, resultando assim em uma vida útil menor do que dos painéis fotovoltaicos (20 a 25 

anos). Sendo assim, são necessárias manutenções preventivas quando sua utilização se 

aproxima desse período. (Remmers, 2013)  

3.2. Geração Eólica 

3.2.1. Introdução 

A tecnologia de geração eólica está baseada no aproveitamento da energia 

cinética do vento. Este aproveitamento foi realizado durante séculos na forma de 

energia mecânica em aplicações como barcos à vela, moinhos de vento, etc., mas foi 

principalmente durante o último século quando começou a ser utilizado também para 

produzir eletricidade. Nas últimas décadas houve um grande desenvolvimento das 

grandes instalações eólicas conectadas à rede elétrica. Esses empreendimentos também 

chamados de parques eólicos, são nomeados dessa forma, pois necessitam de grandes 

áreas para distribuição dos geradores eólicos. Atualmente, além dos parques eólicos, 

também está sendo amplamente estudada a implantação de geradores no mar, os quais 

são chamados geradores “offshore”. 

Contudo, apesar deste importante desenvolvimento da tecnologia de geração 

elétrica a partir do vento em grande escala, existe outra gama de aplicação a uma escala 

menor, a qual se costuma denominar mini eólica, ou tecnologia eólica de pequena 

potência. (Caribe, 2013) 

Além do grande interesse despertado pelos grandes parques eólicos, com vários 

megawatts de potência, os mercados para sistemas eólicos de pequena potência (tanto 

isolados, quanto conectados à rede) podem resultar atrativos se o preço da eletricidade 

e dos combustíveis fósseis aumentarem ou como ocorre em muitos países em vias de 

desenvolvimento, quando a distância da rede elétrica mais próxima é muito grande. 

Existem alguns grandes desafios para a implantação em larga escala de mini 

geradores eólicos, como: os geradores de pequeno porte para residência são quase que 

artesanais, dificultando a fabricação em larga escala e, com isso, aumentando o preço 

para a aquisição de tais geradores. Outro fator limitante é que os geradores eólicos 
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necessitam de ventos estáveis e não turbulentos (ventos que não tem mudanças bruscas 

de direção ou intensidade) para a geração de energia, porém os ventos são muito 

afetados pelo relevo e elevações ou residências próximas ao gerador, o que limitaria sua 

utilização em áreas urbanas. Por último, os ventos quando atravessam as pás de um 

gerador geram muito barulho, o que implica em novas limitações urbanas. (Santos A.A, 

2006) O padrão CEI 61400-2 determina as condições mínimas para desenhos técnicos 

de aerogeradores de pequenas potências, medida de curva de potência, medição de 

emissões sonoras. 

Na atualidade, os principais países na geração de energia eólica são: 

 China, com capacidade instalada de 145,1 GW, no ano de 2015; (IRENA, 

2015) 

 Estados Unidos, com uma capacidade instalada de 72,6 GW, no ano de 

2015; (IRENA, 2015) 

 Alemanha, com uma capacidade instalada de 44,9 GW, no ano de 2015; 

(IRENA, 2015) 

O Brasil ocupa atualmente o décimo lugar dentre os países geradores de energia 

eólica, tendo uma capacidade instalada de 8,7 GW de potência, porém, desse valor, 

apenas 202,6 kW são de micro ou mini geradores eólicos. (IRENA, 2015) (ANEEL, 

Registro de Micro e Minigeração Distribuída, 2016) 

Apesar da maturidade alcançada no desenvolvimento dos grandes aerogeradores 

para conexão a parques eólicos, o estado da arte dos pequenos aerogeradores está ainda 

distante da maturidade tecnológica e da competitividade econômica. Os custos médios 

para a atual mini eólica isolada variam entre 2500 e 6000 $/kW instalados, enquanto em 

aplicações de geração distribuída um pequeno aerogerador pode variar entre 2700 e 

8000 $/kW. Ambos os preços se distanciam exorbitantemente dos custos específicos 

para grandes geradores, que estão em torno de 1500 $/kW. (Caribe, 2013) 

A figura 8 demonstra alguns modelos de mini geradores eólicos desenvolvidos 

até então. 
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Figura 8 - - Mini geradores eólicos: Rotor horizontal, Rotor Vertical e Rotor H-Darrieus (Almeida A., 2011) 
(Electrónica, 2014) (Eólica) 

3.2.2. Histórico 

Historicamente, todas as civilizações, desde a antiguidade, utilizaram a energia do 

vento. Há 5000 anos antes de cristo, barcos eram impulsionados pela energia dos ventos 

ao longo do rio Nilo. Em 200 AC, moinhos de ventos simples eram utilizados na China 

como forma de bombear água ou na Pérsia para moer grãos. 

Novas maneiras de utilizar o vento surgiram, quando os persas informaram aos 

europeus os métodos que eram utilizados. No século 11, os holandeses aprimoraram as 

ideias utilizadas nos moinhos de vento e a adaptaram para drenar lagos e pântanos do 

rio Reno. Quando os colonos tomaram essa tecnologia para o Novo Mundo no final do 

século 19, eles começaram a usar moinhos de vento para bombear água para fazendas e 

ranchos e mais tarde para gerar eletricidade para residências e indústrias. 

Inicialmente os colonos americanos usaram moinhos de vento para moer trigo e 

milho, para bombear água e cortar a madeira em serrarias. Com o desenvolvimento da 

energia elétrica, a energia eólica encontrava novas aplicações em edifícios iluminação 

remotamente de energia gerada centralmente. Ao longo do século 20, usinas eólicas 

pequenas, adequadas para fazendas e residências, e parques eólicos de maior escala 

foram conectados as redes de eletricidade.  

A energia eólica foi utilizada em vários países do mundo, porém, devido à 

disponibilidade de petróleo barato, esses países optaram por utilizar fontes poluentes 

de energia, pois os preços eram consideravelmente mais baixos e ainda não existia a 

preocupação com a emissão de poluentes.  
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Com a escassez de petróleo da década de 1970, mudou-se a imagem de energia 

para o mundo. Criou-se um interesse em fontes alternativas de energia, abrindo o 

caminho para a reentrada da turbina eólica para gerar eletricidade.  

Hoje, geradores eólicos operam em cada faixa de tamanho, desde pequenas 

turbinas para carregamento da bateria em residências isoladas até grandes parques 

eólicos, com vários megawatts de potência, que fornecem eletricidade para os sistemas 

nacionais de transmissão elétrica. (Foundation, 2016) 

3.2.3. Princípio de Funcionamento 

A energia que pode ser extraída do vento é a energia cinética contida na corrente 

de ar. Quando o vento passa através de um aerogerador, sofre uma diminuição de sua 

velocidade, pelo fato de perder energia cinética, que é transformada em energia 

mecânica no eixo do aerogerador. Para obter toda a energia cinética, o vento deveria 

parar completamente atrás do rotor, deixando de passar através do mesmo. (Caribe, 

2013)  

O vento incidente sobre a pá provoca o surgimento de duas forças: de elevação, 

perpendicular à direção do vento e de arrasto, na direção do vento. A primeira é a força 

utilizada no princípio de funcionamento da turbina e a segunda precisa ter seu efeito 

minimizado ao máximo para que a turbina obtenha um bom desempenho. 

A turbina eólica é o equipamento capaz de captar a energia cinética contida no 

vento, convertê-la em energia cinética mecânica e fornecê-la ao gerador elétrico, que 

transforma a energia mecânica em energia elétrica. (Azevedo, 2010)  

As maiorias dos desenhos de geradores de pequena potência usam conexão 

direta entre o rotor do aerogerador e o gerador elétrico, que, para o caso de micro 

geradores (< 3 kW), normalmente é utilizado geradores de imãs permanentes de 4, 6, 8, 

ou 10 pares de polos. Para geradores um pouco maiores (3 a 30 kW) podemos utilizar o 

mesmo tipo de gerador ou geradores  de indução. (Caribe, 2013) 

3.2.4. Componentes 
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As turbinas eólicas de pequeno porte, para micro ou mini geração distribuída, são 

compostas por: Um rotor, pás, alternador, anéis e escovas, carcaça do corpo, pino, calda, 

cata-vento. A figura a seguir mostra os componentes descritos anteriormente para um 

aerogerador de pequenas potências. (Caribe, 2013) 

 

Figura 9 - Componentes de um aerogerador de pequenas potências (Caribe, 2013) 

Os principais componentes citados anteriormente serão abordados a seguir para 

melhor entendimento do assunto. 

3.2.4.1. Rotor 

O rotor das turbinas eólicas tem como função captar a energia cinética contida no 

vento e transforma-la em energia mecânica. Esses podem ser classificados como sendo 

de eixo vertical ou horizontal, de acordo com a posição do seu veio.  

Os principais rotores de aerogeradores de pequeno porte são rotores de eixo 

horizontal. As turbinas podem ser projetadas para funcionar na configuração de 

barlavento (quando o rotor se encontra diante da torre) ou sota-vento (quando o rotor 

se encontra atrás da torre).  (Ferreira, 2011) 

A maior parte dos aerogeradores do mercado são de eixo horizontal a barlavento. 

A tecnologia utilizada varia de rotores de duas pás, a rotores de 6 pás, cobrindo todas as 

soluções intermediárias: 3, 4, 5 e 6 pás. Os mais utilizados são os de três pás, devido 

principalmente a seu melhor comportamento dinâmico, sendo mais fáceis de promover 

equilíbrio e por possuírem um maior rendimento. O material das pás é quase sempre 

fibra de vidro/poliéster e, em alguns casos, madeira. 
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Os aerogeradores a sota-vento, possuem principal aplicação em zonas rurais, pois 

esta tecnologia é ultrapassada. Porém, existem alguns novos desenhos orientados à 

integração em zonas urbanas.  (Caribe, 2013) 

3.2.4.2. Gerador 

Os geradores eólicos têm como funcionalidade a produção de energia elétrica a 

partir da energia mecânica proveniente da turbina eólica. Os requisitos necessários de 

um gerador são bastante simples, sendo importantes aspectos como, a simplicidade do 

uso, longa duração, baixa manutenção e baixo custo de investimento.  

Devido à robustez necessária dos geradores, os mais encontrados no mercado são 

de indução ou síncronos. Dentro dos geradores de indução subdividem-se os que 

possuem rotor bobinado ou em gaiola. Nos geradores síncronos, o rotor poderá ser de 

ímãs permanentes ou também bobinados. 

O gerador poderá ser diretamente ligado à rede elétrica através de um 

transformador ou ligado a conversores eletrônicos de potência. O gerador eólico poderá 

ser ligado à rede de baixa, média, alta ou muito alta tensão, dependendo da tensão 

nominal do mesmo e do transformador. O mais usual é encontrar os geradores ligados à 

rede de média tensão. Porém, quando tratamos de micro e mini geradores eólicos, o 

mais usual é a conexão do gerador em equipamentos de controle e posteriormente 

conectado a rede de distribuição. (Ferreira, 2011)  

3.2.4.3. Controle de Carga 

Os equipamentos eletrônicos que atuam sobre a geração elétrica na saída do 

gerador do gerador são chamados de controladores de carga. Os geradores elétricos 

utilizados hoje em dia são trifásicos, de tensão e frequência variáveis, enquanto os 

sistemas aos que serão conectado normalmente demandam abastecimento em alternada 

(monofásico ou trifásico), sob tensão e frequência estáveis. Os elementos normalmente 

utilizados para conseguir esta adaptação podem incluir reguladores ou controladores de 

carga, a fim de converter esta saída trifásica em corrente contínua, realizada através de 

um retificador normalmente utilizando uma ponte de diodos, e também inversores de 
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frequência, que convertem a energia DC em AC para o uso da maioria dos dispositivos 

residenciais ou para a entrega de energia na rede de distribuição. (Caribe, 2013) 

3.3. Geração de Energia por PCHs 

3.3.1. Introdução 

A energia hidráulica é a energia cinética do movimento de massas de água e da 

energia potencial da água disponível a uma altura determinada.  

Ao se tratar de fontes de energia renováveis, a energia hidrelétrica é uma das 

principais fontes, sendo sua utilização uma das mais antigas conhecidas pelo homem. 

Isso se deve ao fato de ser um tipo de geração de energia limpa, que aproveita o 

potencial energético específico de uma determinada região e inesgotável. (Caribe, 2013) 

Por ser um tema estratégico para o setor elétrico brasileiro e mundial, a energia 

por fontes renováveis como hidroelétricas promove o desenvolvimento sustentável e 

eficiente dos recursos naturais fornecidos pelo planeta Terra. Sendo assim, com o início 

da comercialização de energia e expansão do setor elétrico as fontes renováveis de 

energia se tornaram ainda mais importantes, porém, este também foi o marco para o 

início das grandes preocupações quanto à forma de construção e operação de tais 

usinas, levando em conta também os impactos ambientais associados à construção de 

tais empreendimentos. (Pascoal, 2015) 

Alguns dos impactos ambientais e sociais relacionados a criação de hidrelétricas 

são:  

 Inundação de áreas extensas, tanto de produção de alimentos e quanto 

florestas; 

 Alteração do ambiente e com isso prejudicam muitas espécies de seres 

vivos; 

 Alteração do funcionamento dos rios; 

 O represamento do rio diminui o nível da água a jusante da represa, 

desabrigando pessoas e animais; 

 A represa interfere na piracema e reprodução de peixes; 
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 Provoca alterações climáticas que irão comprometer a fauna e flora que 

não se adaptarão a essas mudanças. (EducEnergiaHidrelétrica, 2009) 

 

A construção de PCHs se iniciou com o intuito de aproveitamento de rios com 

pequena vazão, e se tornou muito utilizada após a criação da lei 9.648, de 27 de maio de 

1998 que autorizou a dispensa de licitações para empreendimentos hidrelétricos de até 

30 MW de potência instalada, para autoprodutor e produtor independente e a lei 10.438, 

de abril de 2002, que criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica – PROINFA. Sendo assim, os empreendimentos de PCHs se tornaram atrativos 

por se tratar de projetos de menor complexidade, custo, e impacto ambiental. (PCH) 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as principais 

fontes geradoras de energia elétrica no Brasil são: 

 UHE (Usinas Hidrelétricas) – Com potência instalada de 86.625.945 kW 

 UTE (Usinas Termelétricas) - Com potência instalada de 39.126.785 kW 

 PCHs - Com potência instalada de 4.676.329 kW (ELÉTRICA, 2014) 

As Pequenas Centrais Hidroelétricas podem ser classificadas quanto à sua 

capacidade de regularização do reservatório, dividindo-se em: 

 A Fio d’Água, onde é empregado quando as vazões de estiagem do rio são 

iguais ou maiores que a descarga necessária à potência a ser instalada 

para atender à demanda máxima prevista. Nesse caso, despreza-se o 

volume do reservatório criado pela barragem; 

 De Acumulação, com Regularização Diária do Reservatório, onde é 

empregado quando as vazões de estiagem do rio são inferiores à 

necessária para fornecer a potência para suprir a demanda máxima do 

mercado consumidor e ocorrem com risco superior ao adotado no projeto; 

 De Acumulação, com Regularização Mensal do Reservatório, onde o 

projeto de uma PCH considera dados de vazões médias mensais no seu 

dimensionamento energético, analisando as vazões de estiagem médias 

mensais, pressupõe-se uma regularização mensal das vazões médias 

mensais, promovida pelo reservatório. (MINISTÉRIO, 2000) 

As principais vantagens referentes as PCHs são: 

 Constitui uma fonte de energia renovável; 
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 É uma tecnologia consolidada, com alto nível de confiança e rendimento; 

 Os custos da energia gerada são praticamente independentes dos efeitos 

inflacionários.  

 Por ser uma fonte de energia proveniente da região, o seu aproveitamento 

reduz a vulnerabilidade energética do país com relação aos mercados 

internacionais de combustíveis fósseis. 

 Seus custos de operação e manutenção são relativamente baixos. 

 Tem uma vida relativamente longa. (Caribe, 2013) 

A figura 10 ilustra um exemplo de PCH. 

 

Figura 10 - Ilustração de uma PCH (Casado, 2013) 

3.3.2. Histórico 

As pequenas centrais foram de grande importância durante a implantação do 

sistema elétrico brasileiro, mas acabaram entrando em esquecimento por volta da 

década de 60, época onde houve um grande aumento na demanda. Nesse período o 

modelo econômico vigente observou grandes empresas estaduais e federais 

incorporarem as pequenas empresas geradoras de sistemas isolados e, estas, 

priorizaram as grandes obras, pelo fato de ganho de grande escala. Foram nesse período 

que se iniciou a criação do sistema interligado. 
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Entretanto, com o decorrer dos anos, a potência instalada do país não 

acompanhou o crescimento demográfico da população e a falta de planejamento e os 

equívocos nas gestões do setor elétrico ocasionaram as crises energéticas. Esta situação 

de carência abriu espaço novamente para os pequenos projetos.  

Nesse contexto de insuficiência de geração e previsão de aumento crescente de 

cargas, o sistema elétrico tenta atrair novos investimentos, principalmente privados, 

para sua própria expansão e modernização. As empresas estatais foram 

desverticalizadas e distribuídas de acordo com suas atividades de geração, transmissão, 

distribuição e comercialização. Desenvolveu-se ainda uma grande legislação para 

amparar projetos que envolvam geração sustentável de energia elétrica, principalmente 

os projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas. (Energia, 2008) 

3.3.3. Princípio de Funcionamento 

Em uma instalação hidrelétrica, a barragem represa as águas de um rio formando 

um reservatório. Esta água represada é conduzida por meio de tubulações até uma 

turbina.  A energia potencial, existente entre o nível do reservatório antes da barragem e 

o nível do rio após a barragem transforma-se em energia cinética, através da água que 

faz girar a turbina.  

A turbina está ligada por um eixo a um gerador de energia elétrica, na maioria das 

vezes síncrono, que, que consequentemente, também entra em movimento. No gerador a 

energia cinética, é transformada em energia elétrica. 

O gerador é composto de um rotor (imã), que gira no interior de uma bobina 

(estator), provocando o aparecimento de uma corrente elétrica. 

A energia elétrica produzida vai para uma subestação de onde é transmitida para 

os centros de consumo. (CCEE) 

3.3.4. Componentes 

Os principais componentes de uma PCH são: 

 Elementos de fechamento e regulação - dispositivo que isola a turbina ou a 

central do aproveitamento no caso de parada; 
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 Turbina hidráulica; 

 Grupo óleo-hidráulico; 

 Caixa multiplicadora de velocidade – necessidade de instalação destas, 

pois, a velocidade de giro da turbina hidráulica costuma ser baixa diante 

da velocidade do gerador elétrico que costuma ser alta (máquinas 

elétricas com poucos pares de polos); 

 Gerador elétrico; 

 Equipamento elétrico geral; 

 Equipamentos auxiliares; 

 Elementos de regulação, controle e proteção: 

o Controle da turbina hidráulica 

o Controle do gerador elétrico (Caribe, 2013) 

3.3.4.1. Turbinas Hidráulicas 

Um elemento essencial da instalação hidráulica é a turbina hidráulica. Essa é 

responsável por transformar a energia potencial e cinética da água em energia mecânica 

que irá girar o rotor do gerador. 

O tipo, geometria e dimensões da turbina são definidor pelos seguintes critérios: 

 Altura líquida da queda; 

 Forquilha de vazões a serem turbinadas; 

 Velocidade de rotação; 

 Problemas de cavitação; 

 Velocidade de fuga; 

 Custo. (Caribe, 2013) 
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Figura 11 - Modelo e funcionamento de uma turbina hidráulica (Paula, 2014) 

3.3.4.2. Gerador 

O gerador elétrico é uma máquina que se encarrega de transformar a energia 

mecânica de rotação que proporciona a turbina em energia elétrica. Ele é formado por 

duas partes: 

 O rotor, que se encarrega de gerar um campo magnético variável ao girar 

arrastado pela turbina. 

 O estator, sobre o qual se gera a corrente elétrica. (Caribe, 2013) 

Os geradores elétricos para centrais hidrelétricas podem ser síncronos ou 

assíncronos (indução). Os geradores síncronos historicamente são mais utilizados, 

sendo máquinas elétricas que trabalham com velocidade constante e igual à velocidade 

síncrona, que é uma função da frequência da tensão gerada e do número de pares de 

polos do rotor do gerador.  

Outra alternativa menos utilizada são as máquinas de indução, que quando 

acionadas acima de sua velocidade síncrona, passam a operar como gerador. O gerador 

de indução não possui excitação própria, que deverá ser fornecida pelo sistema ao qual 

será ligado ou através de capacitores (Souza, Santos, & Bortoni, 1999). 
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Capítulo 4 

Normalização e Incentivos para a Geração Distribuída 

4.1. Introdução 

Nesse capítulo serão abordados os aspectos normativos dos equipamentos de 

proteções exigidos pelas empresas de distribuição de energia para a conexão de uma 

usina de geração distribuída à rede de distribuição, assim como também as resoluções 

normativas que incentivam a criação de novos empreendimentos de geração não 

centralizados, como a resolução da ANEEL nº 687, que prevê o direito do consumidor de 

fazer a compensação de energia gerada, em outros horários que não o de geração, assim 

como também estabelece as normas para o acesso à rede de distribuição. 

Outros decretos também serão abordados, como incentivos governamentais e 

estaduais, com o intuito de demonstrar a iniciativa do governo para o aumento da 

geração distribuída no território nacional e a diversificação da matriz energética 

brasileira, que por consequência gera benefícios para o país como sustentabilidade, 

confiabilidade do setor energético e integração de áreas rurais à rede de distribuição. 

4.2. Resoluções 

4.2.1. Resolução Normativa nº 482 e nº 687 – ANEEL 

A resolução normativa nº 687 da ANEEL, criada em 24 de novembro de 2015, tem 

como intuito principal a alteração da resolução normativa nº 482 da ANEEL, que 

estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas 

aos sistemas de distribuição de energia elétrica e também estabelece o sistema de 

compensação de energia elétrica, criado para que os geradores de energia distribuída 



 
 

41 
 

possam compensar a energia gerada, consumindo-a em outros locais ou horários 

daqueles em que a energia foi gerada. 

A resolução normativa nº 482 e nº 687 são complementares e serão abordadas 

como uma só, sendo a última a resolução vigente e utilizada para fins de estudo. Apesar 

disso, ainda existem informações que estão fornecidas na resolução normativa nº 482 e 

estão vigentes, mesmo após a alteração sofrida em novembro de 2015. (ANEEL, 

Resolução Normativa nº 687, 2015) 

4.2.1.1.  – Definições 

Inicialmente, as resoluções abordam algumas definições para o entendimento 

geral do documento e para estabelecer os principais termos utilizados para identificar os 

beneficiários que se enquadram em tal resolução. 

As definições se encontram a seguir: 

 Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, conectada 

na rede de distribuição de energia por meio de instalações de unidades 

consumidoras, cuja potência instalada não supere o valor de 75 kW e que 

utilize por fonte de geração de energia fontes renováveis ou as cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL; 

 Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, conectada 

na rede de distribuição de energia por meio de instalações de unidades 

consumidoras, cuja potência instalada seja superior a 75 kW e, menor ou 

igual a 3 MW para fontes hídricas, ou menor ou igual a 5 MW, caso utilize 

por fonte de geração de energia as demais fontes renováveis ou cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL; 

 Sistema de compensação de energia elétrica: sistema pelo qual é possível o 

empréstimo da energia ativa excedente, gerada por uma usina de micro ou 

minigeração distribuída, para a distribuidora de energia e posteriormente 

essa energia emprestada pode ser consumida pelo gerador. 

 Melhoria: Qualquer atividade como instalação, substituição ou 

manutenção de equipamentos de distribuição, com o intuito de garantir a 

prestação de serviço de fornecimento e recebimento de energia pela 
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distribuidora nos parâmetros exigidos por norma ou melhores. Essa 

atividade também pode ser de adequação das instalações para manter o 

serviço; 

 Reforço: Qualquer atividade como instalação, substituição ou manutenção 

de equipamentos de distribuição, com o intuito de aumentar a capacidade 

de distribuição, para conexão de usuários, ou aumento de vida útil e 

confiabilidade do sistema; 

 Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: caracterizado 

pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada 

fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as 

instalações para atendimento das áreas de uso comum constituam uma 

unidade consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da 

administração ou do proprietário do empreendimento, com microgeração 

ou minigeração distribuída, e desde que as unidades consumidoras 

estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades 

contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea 

ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do 

empreendimento; 

 Geração compartilhada: Reunião de consumidores dentro da mesma área 

de concessão, por meio de consórcio ou cooperativa, podendo ainda ser 

pessoas físicas ou jurídicas, que possuam uma unidade consumidora 

geradora de energia por meio de uma microgeração ou minigeração 

distribuída e que irão consumir a energia excedente gerada em outra 

unidade consumidora; 

 Autoconsumo remoto: União de unidades consumidoras com uma mesma 

titularidade, podendo ser unidades de pessoa jurídica ou física, que possua 

uma microgeração ou minigeração distribuída e irão consumir a energia 

excedente gerada em outra unidade consumidora, desde que essas 

estejam dentro da mesma área de concessão. (ANEEEL, 2012) 
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4.2.1.2. –Resolução Nº 482 

A resolução nº 482 da ANEEL tem como objetivo principal fornecer uma 

alternativa para o consumidor cuja intensão seja gerar sua própria energia, porém não 

tem a possibilidade de consumi-la no próprio momento da geração, evitando assim a 

necessidade de armazenamento de energia, o que implicaria em altos custos para o 

empreendimento de geração. 

A resolução estabelece as condições gerais para o acesso de micro e 

minigeradores distribuídos à rede de distribuição e as condições para a compensação de 

energia ativa gerada e não consumida. Essa energia passa a ser cedida a distribuidora a 

título de empréstimo gratuito, sendo criado um crédito em quantidade de energia ativa 

cedida à distribuidora. Esse crédito poderá ser consumido pelo consumidor ou unidades 

consumidoras cadastradas à geração distribuída em até 60 meses. Porém, consumidores 

livres ou especiais não podem participar do sistema de compensação de energia. 

O excedente de energia ativa é o valor positivo entre a diferença da energia ativa 

injetada no sistema de distribuição e a energia consumida pelo consumidor, respeitando 

o posto tarifário em que foi gerada. Caso a energia seja compensada em diferentes 

postos tarifários, deve-se equivaler a componente R$/MWh. O excedente de energia 

ativa pode servir para gerar créditos futuros para o consumidor ou ainda ser consumido 

em outras unidades consumidoras, em caso de empreendimentos com múltiplas 

unidades consumidoras. 

Ela também estabelece as exigências que devem ser cumpridas pelas 

distribuidoras caso um consumidor deseje criar seu próprio empreendimento de micro 

ou minigeração distribuída, como por exemplo, a adequação dos sistemas comerciais 

para analisar a energia gerada, a elaboração ou revisão de suas normas técnicas para 

acesso de micro ou minigeração distribuída, levando em conta os procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica do Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, tendo como 

prazo 34 dias para atender as solicitações de acesso do consumidor. 

O consumidor que deseja criar seu empreendimento de geração distribuída deve 

ficar atento à potência máxima instalada, que deve ser limitada a potência 

disponibilizada para a unidade consumidora onde a central geradora for conectada. Caso 

o consumidor deseje instalar uma potência superior a essa potência, ele deverá solicitar 

o aumento da potência disponibilizada pela distribuidora. 
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Ainda previsto na resolução nº 482, o consumidor poderá consumir a energia 

gerada em outras unidades consumidoras, como é o caso da geração compartilhada ou 

autoconsumo remoto. Porém, para esses casos, a potência instalada deverá ser 

considerada à disponibilizada para o atendimento do empreendimento, em caso de 

geração compartilhada, e no caso de autoconsumo remoto, a potência máxima instalada 

deverá ser a da unidade de consumo onde será instalada a geração distribuída. Além 

disso, para esses casos, a solicitação de acesso deverá ser acompanhada de um 

documento que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes ou 

documento que comprove que a outra unidade consumidora pertence à mesma pessoa. 

É de responsabilidade da distribuidora quaisquer custos eventuais de melhoria 

ou reforço na linha de distribuição para atender uma unidade de geração distribuída 

caso essa seja uma microgeração distribuída. No caso de minigeração distribuída, o 

próprio consumidor deverá arcar com as despesas para tal. Além disso, é de 

responsabilidade da distribuidora a troca do medidor de energia convencional para o 

medidor de energia bidirecional e se responsabilizar tecnicamente por esse para as 

unidades de microgeração distribuída, porém, para as usinas de minigeração distribuída 

esses custos são de responsabilidade do interessado. Após a instalação do sistema de 

medição, a distribuidora é responsável pelos custos de operação e manutenção dos 

medidores. (ANEEEL, 2012) 

Os danos causados ao sistema elétrico de distribuição ou a qualquer unidade 

consumidora devido a irregularidades no sistema de geração distribuída é de total 

responsabilidade do consumidor, sendo aplicado o artigo 164 da Resolução Normativa 

nº 414 para tais casos. Além dos reparos ao sistema de distribuição, o consumidor perde 

o direito de compensar a energia gerada durante aquele período em que esteve 

irregular. (ANEEL, Resolução Normativa 414, 2010) 

4.3. Incentivo Fiscal - ProGD 

O Ministério de Minas e Energia lançou em dezembro de 2015 o programa de 

desenvolvimento da geração distribuída (ProGD) com o objetivo de ampliar os estímulos 

a geração de energia por consumidores por meio da geração distribuída, em especial a 

geração por fontes solares fotovoltaicas. De acordo com o MME, o investimento para que 
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os consumidores possam ter a energia gerada em suas próprias residências traz 

benefícios a todo o país, como já citado anteriormente, a redução de estruturas de 

transmissão de energia, redução das perdas no sistema, dentre outras.  

A iniciativa do MME prevê um investimento de até R$100 bilhões até o ano de 

2030, o que resultaria em aproximadamente 2,7 milhões de unidades de geração 

distribuída, entre residência, comércios, indústrias e no setor agrícola, o que acarretaria 

em um crescimento de cerca de 23.500 MW na geração de energia por fontes renováveis 

no Brasil. 

De acordo com o ministro Eduardo Braga, esse projeto necessita da participação 

de governadores, de secretários da Fazenda dos Estados, de técnicos do MME, da EPE, de 

parlamentares, de entidades para contribuição e de parcerias com bancos como o 

BNDES e Banco do Brasil, para que possa ser um projeto ousado, porém confiável e 

embasado. (MME, 2015) 

Até então, algumas iniciativas já foram tomadas pelo MME, como renovação da 

concessão das empresas distribuidoras de energia elétrica por 30 anos e sem pagamento 

de bônus de outorga, o que deve resultar no cumprimento das metas de qualidade e de 

investimentos pelas distribuidoras, o que poderá ser uma alavanca da geração 

distribuída, com melhorias nas redes de distribuição e instalação de equipamentos 

modernos. Além disso, as alterações na Resolução Normativa nº 482 da ANEEL, 

aumentando as vantagens para o consumidor que deseja gerar sua própria energia, 

citado anteriormente.  

Outras iniciativas já tomadas pela MME são a isenção de ICMS e PIS/cofins sobre 

a energia inserida pelo consumidor na rede de distribuição, sendo esse tributado de 

ICMS apenas sobre o saldo da energia que ele receber da distribuidora e não conseguir 

compensar. Esta isenção foi regulamentada pelo Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 

2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, com adesão inicial dos 

Estados de São Paulo, Goiás e Pernambuco, e posterior de Rio Grande do Norte, Ceará e 

Tocantins, incluídos pelos Convênios nº 44 (3/6/2015) e nº 52 (30/6/2015) e a isenção 

de PIS/confins foi formalizada pela  Lei no 13.169, de 6 de outubro de 2015, convertida 

da Medida Provisória 675.  

Também foram reduzidas de 14% para 2% as alíquotas do Imposto de 

Importação incidente sobre bens de capital destinados à produção de equipamentos de 

geração solar fotovoltaica até dia 31 de dezembro de 2016, firmada pela Resolução 
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CAMEX no 64, de 22 de julho de 2015, e também reduzido na mesma proporção o 

tributo incidente sobre importação de módulos fotovoltaicos, firmada pela Resolução nº 

29, de 29 de abril 2015. 

E por último, foi autorizado pela Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, o 

apoio com recursos e taxas diferenciadas para projetos de eficiência energética e de 

geração distribuída por fontes renováveis em escolas e hospitais públicos pelo BNDES. 

(MME, 2015) 

Além disso, estão previstas outras mudanças como: 

 Atualização dos Valores Anuais de Referência Específicos (VRES), para R$ 

454,00/MWh para fontes fotovoltaicas e R$ 329,00/MWh para a 

cogeração a gás natural, assim colocando o valor da energia gerada em um 

patamar competitivo e atrativo ao gerador; 

 Atualização automática dos valores citados anteriormente, anualmente 

pelo IPCA, durante a vigência do contrato, garantindo assim a manutenção 

dos custos; 

 Possibilidade de comercialização da energia gerada pelos consumidores-

geradores no mercado livre, permitindo assim a extensão de benefícios 

característicos do mercado livre para mais agentes; 

 Instalações de sistemas de geração distribuída fotovoltaica para 

universidades e escolas técnicas federais, extensível a hospitais federais, 

com a contrapartida da existência de cursos técnicos específicos 

destinados a preparar pessoas para atender o mercado da geração 

distribuída para projeto, instalação e manutenção. (MME, 2015). 

4.4. Normas de Proteção 

4.4.1. PRODIST – Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição 

O módulo 3 do PRODIST tem como objetivo principal estabelecer as condições de 

acesso e uso do sistema de distribuição e definir os critérios técnicos e operacionais, 

requisitos de projeto e informações necessárias para implementação de conexão ao 

sistema de distribuição, aplicado ao novos acessantes e os existentes. Criado em 31 de 
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dezembro de 2008, esse se encontra na sua sexta versão, atualizada na data de 01 de 

março de 2016. (ANEEL, Módulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribuição, 2008) 

4.4.1.1. Sistemas de Proteção e Controle Para Conexão de Centrais 
Geradoras 

Esse tópico do procedimento da ANEEL tem por objetivo estabelecer os 

requisitos mínimos de proteção para a conexão de uma central geradora ao sistema de 

distribuição ou de transmissão do sistema elétrico. Para tal, é necessário estabelecer 

qual a potência instalada da central geradora, para que com isso seja possível enquadrar 

a central geradora no nível de tensão adequado de conexão. A tabela 1 a seguir mostra 

os níveis de tensão a serem conectadas as centrais geradoras, de acordo com a sua 

potência instalada. 

Tabela 1 – Níveis de Tensão Considerados para Conexão de Centrais Geradoras 

Potência Instalada Nível de Tensão de Conexão 

< 10 kW Baixa Tensão (monofásico) 

10 a 75 kW Baixa Tensão (trifásico) 

76 a 150 kW Baixa Tensão (trifásico) / Média Tensão 

151 a 500 kW Baixa Tensão (trifásico) / Média Tensão 

501 kW a 10 MW Média Tensão / Alta Tensão 

11 a 30 MW Média Tensão / Alta Tensão 

> 30 MW Alta Tensão 

(ANEEL, Módulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribuição, 2008) 

Em seguida, é necessário estabelecer quais os equipamentos de proteção 

necessários para a conexão de forma segura no sistema de distribuição. Esses também 

vão depender da potência instalada das centrais geradoras de microgeração ou 

minigeração distribuída. A tabela 2 apresenta os requisitos mínimos de proteção que são 

exigidos pela ANEEL para conexão de uma central de geração distribuída à rede de 

distribuição. 
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Tabela 2 – Proteções Mínimas em Função da Potência Instalada 

EQUIPAMENTO 
Potência Instalada 

< 10 kW 10 kW a 500 kW > 500 kW ⁴ 

Elemento de interrupção ¹ Sim Sim Sim 

Transformador de 
acoplamento 

Não Sim Sim 

Proteção de sub e 
sobretensão 

Sim ² Sim ² Sim 

Proteção de sub e 
sobrefrequência 

Sim ² Sim ² Sim 

Proteção contra 
desequilíbrio de corrente 

Não Não Sim 

Proteção contra desbalanço 
de tensão 

Não Não Sim 

Sobrecorrente direcional Não Não Sim 

Sobrecorrente com 
restrição de tensão 

Não Não Sim 

(ANEEL, Módulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribuição, 2008) 

Notas:  

1) Elemento de desconexão e interrupção automático acionado por comando e/ou 

proteção.  

2) Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletro-eletrônico que 

detecte tais anomalias e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação 

do elemento de desconexão.  

3) Nas conexões acima de 300 kW, se o lado da acessada do transformador de 

acoplamento não for aterrado, deve-se usar uma proteção de sub e de sobretensão 

nos secundários de um conjunto de transformador de potência em delta aberto. 

(ANEEL, Módulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribuição, 2008) 

Além desses equipamentos citados anteriormente, é previsto pela ANEEL que a 

acessada pode propor equipamentos de proteções adicionais em função de 

características específicas do sistema de distribuição acessado, porém essa deve 

justificar tecnicamente a necessidade de tais. 

Sendo assim, o próximo tópico desse capítulo irá abordar as normas técnicas para 

a conexão de micro e minigeração distribuída da Companhia Energética de Minas Gerais 
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(CEMIG), citando os requisitos mínimos de proteção para a conexão de uma usina de 

geração distribuída à rede. 

4.4.2. Normas de proteção para a conexão de consumidores – CEMIG 

Como citado no tópico anterior, cada distribuidora de energia pode solicitar 

equipamentos de proteção adicionais aos citados na norma da ANEEL para a conexão de 

micro ou minigeradores distribuídos à rede, caso seja comprovado tecnicamente a 

necessidade destes. 

Nesse capítulo será abordada a norma da CEMIG para a conexão de acessantes ao 

sistema de distribuição, sendo regulamentada pelas normas técnicas ND 5.30, para 

acesso em baixa tensão, e ND 5.31, para acesso em média tensão. 

4.4.2.1. Normas CEMIG 

Para a conexão em baixa tensão, ou seja, microgeração distribuída de qualquer 

potência, a norma a ser seguida para conexão à rede de distribuição da CEMIG é a ND 

5.30.  

Essa aborda dois tipos de conexão: 

 Conexão de geradores através de inversores de frequência 

 Conexão de geradores que não utilizam inversores de frequência 

Para as conexões através de inversores de frequência, os equipamentos de 

proteção exigidos são os seguintes: 

Tabela 3 - Requisitos de proteção para potência instalada até 75 kW com inversor de frequência. 

REQUISITOS DE PROTEÇÃO 

Elemento de interrupção ¹ 

Proteção de sub e sobretensão ² 

Proteção de sub e sobrefrequência ² 
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Relé de Sincronismo ³ 

Anti-ilhamento ⁴ 

(CEMIG, 2016) 

NOTAS: 

(1) Elemento de interrupção automático acionado por proteção. 

(2) Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletroeletrônico 

que detecte tais anomalias e que produza uma saída capaz de operar na lógica de 

atuação do elemento de interrupção. 

(3) Não é necessário relé de sincronismo específico, mas um sistema 

eletroeletrônico que realize o sincronismo com a frequência da rede e que produza uma 

saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de interrupção, de maneira que 

somente ocorra a conexão com a rede após o sincronismo ter sido atingido. 

(4) No caso de operação em ilha do acessante, a proteção de anti-ilhamento deve 

garantir a desconexão física entre a rede de distribuição e as instalações elétricas 

internas à unidade consumidora, incluindo a parcela de carga e de geração, sendo 

vedada a conexão ao sistema da distribuidora durante a interrupção do fornecimento. O 

sistema de proteção anti-ilhamento deve atender ao estabelecido na ABNT NBR 

IEC62116 – Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 

Além disso, os inversores de frequência devem atender os requisitos 

estabelecidos pelo INMETRO ou serem submetidos a análise prévia da CEMIG. 

Para conexões de geradores que não utilizam inversores de frequência os 

equipamentos de proteção exigidos são os seguintes: 

Tabela 4 - Requisitos de proteção para potência instalada até 75 kW sem inversor de frequência. 

REQUISITOS DE PROTEÇÃO 

Elemento de interrupção  

Proteção de sub e sobretensão  

Proteção de sub e sobrefrequência  
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Relé de Sincronismo  

Anti-ilhamento  

(CEMIG, 2016) 

Já para a conexão em média tensão, ou seja, minigeração distribuída a potência 

máxima estabelecida segue os valores citados na Resolução Normativa nº 482, que são 

superiores a 75 kW e, menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas, ou menor ou igual a 5 

MW, caso utilize por fonte de geração de energia as demais fontes renováveis ou 

cogeração qualificada. 

A norma a ser seguida para conexão de minigeração distribuída à rede de 

distribuição da CEMIG é a ND 5.31 e estabelece 2 casos para a conexão, sendo esses dois 

casos subdivididos em 2 subcasos: 

 Geradores com potência menor ou igual a 300 kW com a utilização de 

inversor; 

 Geradores com potência menor ou igual a 300 kW sem a utilização de 

inversor; 

 Geradores com potência maior que 300 kW e menor ou igual a 5000 kW 

(demais fontes incentivadas, exceto hidráulica) com a utilização de 

inversor. 

 Geradores com potência maior que 300 kW e menor ou igual a 5000 kW 

(demais fontes incentivadas, exceto hidráulica) sem a utilização de 

inversor. (CEMIG N. , 2016) 

Para o primeiro caso, as proteções exigidas são: 

Tabela 5 - Requisitos de proteção para potência instalada até 300 kW com inversor de frequência 

REQUISITOS DE PROTEÇÃO 

Elemento de interrupção 

Proteção de sub e sobretensão 

Proteção de sub e sobrefrequência 

Relé de Sincronismo 

Anti-ilhamento 

50/51 - Relé de sobrecorrente 

instantâneo/temporizado de fase 
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50/51N - Relé de sobrecorrente 

instantâneo/temporizado de terra 

32 – Relé direcional de potência 

(CEMIG N. , 2016) 

Para o segundo caso, as proteções exigidas são: 

Tabela 6 - Requisitos de proteção para potência instalada até 300 kW sem inversor de frequência 

REQUISITOS DE PROTEÇÃO 

Elemento de interrupção 

Proteção de sub e sobretensão 

Proteção de sub e sobrefrequência 

Anti-ilhamento 

50/51 - Relé de sobrecorrente 

instantâneo/temporizado de fase 

50/51N - Relé de sobrecorrente 

instantâneo/temporizado de terra 

32 – Relé direcional de potência 

25 - Verificação de sincronismo 

27 - Relé de subtensão 

59 - Relé de sobretensão 

67 - Relé de sobrecorrente direcional de 

fase 

81/O - Relé de frequência 

81/U - Relé de frequência 

(CEMIG N. , 2016) 

Para o terceiro caso, as proteções exigidas são: 

Tabela 7 - Requisitos de proteção para potência instalada superiores a 300 kW com inversor de frequência 

REQUISITOS DE PROTEÇÃO 

Elemento de interrupção 

Proteção de sub e sobretensão 

Proteção de sub e sobrefrequência 
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Relé de Sincronismo 

Anti-ilhamento 

50/51 - Relé de sobrecorrente 

instantâneo/temporizado de fase 

50/51N - Relé de sobrecorrente 

instantâneo/temporizado de terra 

32 – Relé direcional de potência 

67 - Relé de sobrecorrente direcional de 

fase 

Religador 

(CEMIG N. , 2016) 

E para o último caso, as proteções exigidas são: 

Tabela 8 - Requisitos de proteção para potência instalada até 300 kW sem inversor de frequência 

REQUISITOS DE PROTEÇÃO 

Elemento de interrupção 

Proteção de sub e sobretensão 

Proteção de sub e sobrefrequência 

Anti-ilhamento 

50/51 - Relé de sobrecorrente 

instantâneo/temporizado de fase 

50/51N - Relé de sobrecorrente 

instantâneo/temporizado de terra 

32 – Relé direcional de potência 

25 - Verificação de sincronismo 

27 - Relé de subtensão 

59 - Relé de sobretensão 

67 - Relé de sobrecorrente direcional de 

fase 

81/O - Relé de frequência 

81/U - Relé de frequência 

Religador 

46 ¹ - Relé de reversão ou 

balanceamento de corrente de fase 
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47 ¹ - Relé de sequência de fase de 

tensão 

51V ¹ - Relé  Sobrecorrente com 

restrição de tensão 

Nota: 

1 - As proteções 46,47e 51V são obrigatórias para fontes geradoras acima 

de 500 kW, conforme o PRODIST. (CEMIG N. , 2016) 

As funções dos equipamentos de proteção citados nesse capítulo serão explicadas 

no capítulo a seguir. 
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Capítulo 5 

Requisitos Mínimos de Proteção – Acesso de Micro e 
Minigeração Distribuída à Rede 

5.1. Introdução 

Tendo visto as normas de proteção para a conexão de geradores distribuídos no 

sistema de distribuição, este capítulo tem como intuito explicar tecnicamente a função 

de cada equipamento de proteção exigido pelas distribuidoras e aprofundar nos estudos 

de proteção dos geradores distribuídos. 

 Além disso, será demonstrado onde esses equipamentos atuam tomando como 

exemplo um diagrama de proteção fornecido pelas normas da CEMIG, propiciando assim 

um melhor entendimento das funções de cada equipamento. 

5.2. Equipamentos de Proteção – Normas CEMIG 

5.2.1. Elemento de Interrupção 

Para a interrupção do circuito, normalmente é utilizado uma chave seccionadora 

interruptora, que é um dispositivo mecânico que deve assegurar o isolamento do 

circuito quando estiver na posição aberta. Quando fechada, deve assegurar a 

continuidade do circuito para as condições nominais. Essa tem por objetivos principais: 

 Manobrar os circuitos elétricos, abrindo ou fechando o circuito, quando 

solicitada; 

 Transportar a corrente nominal do circuito continuamente, não havendo 

sobreaquecimento; 

 Suportar correntes momentâneas na condição de falha. 
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Na operação da chave interruptora, essa deve poder operar na presença de 

tensão entre seus terminais, pois a chave é quem desligará a corrente do circuito, sendo 

capaz de manobrar correntes até o valor da corrente nominal do circuito e requerendo 

assim a instalação de um dispositivo abafador de arco, como uma câmara de extinção do 

arco voltaico, que se forma no desligamento, além de abertura e fechamento auxiliados 

por molas para elevar a velocidade das operações. (Borel) 

Para o caso de utilização de inversores de frequência não é necessário à utilização 

de um equipamento de interrupção visível e acessível à acessada, caso os inversores de 

frequência tiverem a função de interrupção embutidas nas suas proteções internas. 

 

Figura 12 - Chave Interruptora (FG, 2016) 

5.2.2. Proteção de subtensão – Relé 27  

Equipamento de proteção que tem por função a abertura de disjuntores quando 

detectado quedas no valor de tensão do sistema, normalmente ocorridas durante uma 

ocorrência de faltas ou condições anormais de operação do sistema. Para a utilização 

desse equipamento é necessário à existência de um TP para a medição dos valores de 

tensão sobre o equipamento. 

Sua atuação pode apresentar dois estágios, sendo o primeiro estágio a 

identificação de um valor de tensão menor do que os valores definidos como normais de 

operação em uma das fases e acionando um sinal de partida. O segundo estágio, 

temporizado, faz uma nova leitura, que para o caso de persistência no sinal medido 

aciona o disjuntor para interrupção do sistema. (Martins, 2012) 
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Para o caso de utilização de inversores de frequência não é necessário à utilização 

de um equipamento de interrupção visível e acessível à acessada, caso os inversores de 

frequência tiverem a função de interrupção embutidas nas suas proteções internas. 

5.2.3. Proteção de sobretensão – Relé 59 

Equipamento de proteção que tem por função a detecção de condições de tensão 

cujo módulo supera os valores nominais aceitos para a operação do sistema. Para a 

utilização desse equipamento é necessário a existência de um TP para medição dos 

valores de tensão sobre o equipamento. 

Sua atuação pode ser instantânea, sendo sua ação de bloqueio ajustada para 

garantir a operação segura do sistema no caso de uma sobre tensão severa, ou 

temporizada, possuindo um atraso na sua operação de bloqueio, como para o exemplo 

de utilização na saída de um transformador regulador de tensão, garantindo assim que o 

regulador de tensão tenha tempo de operar sem que seja necessário isolar o sistema sob 

suspeita de falta. (Martins, 2012) 

Para o caso de utilização de inversores de frequência não é necessário à utilização 

de um equipamento de interrupção visível e acessível à acessada, caso os inversores de 

frequência tiverem a função de interrupção embutidas nas suas proteções internas. 

5.2.4. Relé de sub e sobrefrequência – 81/O e 81/U 

O equipamento de proteção de sub ou sobrefrequência atuam no desligamento do 

sistema quando a frequência da rede é superior ou inferior aos valores nominais da rede 

(60Hz). Sendo assim, pode atuar instantaneamente ou se mantendo por um 

determinado tempo. (Lino, 2007) 

Para o caso de utilização de inversores de frequência não é necessário à utilização 

de um equipamento de interrupção visível e acessível à acessada, caso os inversores de 

frequência tiverem a função de interrupção embutidas nas suas proteções internas. 

5.2.5. Anti-ilhamento 
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O princípio básico das técnicas de identificação do ilhamento é utilizando as 

medidas de tensões e correntes (ou outra grandeza elétrica) disponíveis no local de 

instalação do gerador distribuído. Essas técnicas se dividem em passivas e ativas.  

As técnicas passivas são baseadas em medidas de grandezas elétricas no ponto de 

interconexão entre o gerador distribuído e o sistema elétrico, sendo que o ilhamento é 

identificado se houver variações significativas das grandezas medidas, sendo os relés de 

sub e sobrefrequência os mais utilizados para essa determinação. Caso exista um grande 

desbalanço de potência ativa entre a geração e a carga da rede ilhada, após o ilhamento 

ocorre uma variação significativa da frequência elétrica do subsistema isolado, que é 

identificado pelo relé de frequência. Também é possível a identificação do ilhamento a 

partir de medições de tensão, que faz com que haja um desbalanço de potência reativa 

entre a geração e a carga da rede ilhada. Para esse caso, são utilizados relés de sub ou 

sobretensão. 

As técnicas ativas utilizadas na detecção de ilhamento requerem que o gerador 

distribuído injete sinais que provoquem pequenos distúrbios no sistema elétrico, sob os 

quais o sistema apresentará um comportamento diferente entre as condições de 

operação interligada com a concessionária e operação quando estiver isolado 

(ilhamento). Normalmente, a impedância do sistema “vista” pelo gerador distribuído 

aumenta após o ilhamento. Logo, a medida de impedância pode ser empregada como 

uma técnica para a detecção de ilhamento. (Jr, 2011) 

5.2.6. Relé de sobrecorrente instantâneo/temporizado de fase  e 
terra - 50/51 e 50/51N 

Os relés de sobrecorrente têm como grandeza de atuação a corrente de uma ou 

mais fases ou a corrente de neutro de um sistema elétrico. Seu objetivo principal é atuar 

de forma instantânea ou temporizada caso ocorra uma variação na corrente superior ao 

valor nominal predeterminado.  

Os relés de sobrecorrente podem ser de fase ou de terra, sendo os de fase 

utilizados para a proteção contra curtos que envolvam mais de uma fase, como curtos 

trifásicos, bifásicos ou bifásicos-terra, e o relé de terra utilizado para a proteção contra 

curtos fase-terra. 
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Os relés de sobrecorrente podem ser classificados como de atuação direta ou 

indireta, sendo mais utilizados os de atuação direta, que a ação de proteção ocorre 

diretamente no dispositivo de destrava de uma mola ou válvula de ação de abertura dos 

pólos do disjuntor.  (Almeida, 2008) 

5.2.7. Relé direcional de potência – 32 

O relé direcional de potência tem como objetivo limitar o fluxo de potência ativa 

injetada ou consumida pelo Acessante. Essa função é destinada à anormalidade do 

gerador quando deixa de gerar e passa a se comportar como um motor. Isso pode 

ocorrer quando o sistema exige uma potência aparente negativa do gerador. Não são 

obrigatórios para todas as instalações, sendo utilizados em casos particulares analisados 

pela CEMIG. (CEMIG N. , 2016) 

5.2.8. Verificação de sincronismo– 25 

O relé de sincronismo tem como objetivo principal a sincronização da tensão do 

gerador a tensão no sistema de distribuição. Isso é feito a partir da comparação dos 

valores de tensão (módulo e ângulo) de dois enrolamentos secundários de 

transformadores de potencial. Suas entradas de comparação são os valores do módulo 

da tensão e ângulo dos secundários dos transformadores de potencial.  (Almeida, 2008) 

5.2.9. - Relé de sobrecorrente direcional de fase – 67 

O relé de sobrecorrente direcional de fase tem como função principal a proteção 

dos equipamentos sob condições de faltas na barra de média tensão do acessante. Ele 

opera como retaguarda para faltas no transformador de acoplamento e no lado de baixa 

tensão. Ao identificar uma sobrecorrente no lado do acessante, esse aciona um disjuntor 

que isola a barra do lado do acessante. 
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Esse equipamento é bastante utilizado para eliminação de faltas na rede, 

principalmente quando não são utilizados relés de proteção de sobrecorrente com 

restrição de tensão – 51V. (CEMIG N. , 2016) 

5.2.10. Religador  

Segundo estudos, as principais razões de curtos-circuitos na rede são devidos a 

condutores nus nos sistemas de distribuição. As principais causas são: queda de galhos, 

animais nas estruturas nuas dos cabos, ventanias que levam os condutores a se tocarem, 

dentre outras. 

Devido a esses problemas foi desenvolvido um equipamento que realiza, 

automaticamente, uma sequência de desligamentos (ou disparos) e religamentos, para 

que se possa detectar se o defeito é permanente ou transitório. 

 Sendo assim, a principal função do religador é interromper o circuito quando 

ocorre um curto-circuito, e religa-o após um pequeno intervalo de tempo. Com isso, 

neste período é alta a probabilidade de que o defeito tenha desaparecido. (Borel) 

O religador especificado pela CEMIG é constituído por um mecanismo automático 

projetado para abrir e fechar o circuito em carga ou em curto-circuito, comandado por 

relés dos tipos: 27, 59, 81/O, 81/U e 67, citados neste capítulo e o relé 67N, que é o relé 

de sobrecorrente direcional de neutro.  (CEMIG N. , 2016) 

5.2.11. Relé de reversão ou balanceamento de corrente de fase  – 46 

O relé de reversão ou balanceamento de corrente de fase tem por função 

principal proteger o gerador ou motores do acessante contra operação com correntes 

desequilibradas. Esse equipamento são obrigatórios apenas para geradores com 

potência instalada superior a 500kW, conforme norma do PRODIST. (CEMIG N. , 2016) 

5.2.12. Relé de sequência de fase de tensão – 47 
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O relé de sequência de fase de tensão tem por função principal a proteção do 

gerador ou motores do acessante contra operação sob tensões desequilibradas. Esse 

equipamento são obrigatórios apenas para geradores com potência instalada superior a 

500 kW, conforme norma do PRODIST. (CEMIG N. , 2016) 

5.2.13. Relé Sobrecorrente com restrição de tensão – 51V 

Esse equipamento é utilizado apenas para identificar a diferença entre a situação 

de sobrecarga e a situação de curto-circuito. Esse equipamento são obrigatórios apenas 

para geradores com potência instalada superior a 500 kW, conforme norma do 

PRODIST. (CEMIG N. , 2016) 

 

5.3. Diagrama de proteção – Geradores acima de 300 kW 

Como abordado no capítulo anterior, os casos em que são exigidos mais 

equipamentos de proteção para conexão de geradores distribuídos no sistema de 

distribuição são para empreendimentos cuja potência instalada são maiores que 300 

kW. Sendo assim, seus diagramas de proteção são mais completos e portanto serão 

exemplificados abaixo. 
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Figura 13 - Central geradora interligada com a utilização de inversores – maior que 300 kW e menor ou 
igual a 5000 kW (CEMIG N. , 2016) 
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Figura 14 – Central geradora interligada sem a utilização de inversores – maior que 300 kW e menor ou 
igual a 3000 kW (Hidráulica) ou 5000 kW (demais fontes incentivadas) (CEMIG N. , 2016) 
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Capítulo 6 

Conclusão 

Após a conclusão desse trabalho, foi possível compreender a importância da 

geração distribuída para um país. Historicamente, a geração distribuída não é um 

assunto recente, porém, pela dificuldade em se obter retorno financeiro em 

empreendimentos de pequeno porte, esse tipo de geração entrou em desuso. Visto que, 

atualmente, existem várias dificuldades para implantação de novas usinas geradoras de 

energia de grande porte, como dificuldades ambientais e financeiras para geração de 

energia renovável, o tema geração distribuída volta a ser um tema estratégico para o 

governo brasileiro, pois promove a diversidade da matriz energética brasileira, reduz as 

perdas no sistema de distribuição de energia, adia investimentos para ampliação do 

sistema de transmissão de energia e promove a estabilidade e confiabilidade do sistema 

elétrico do país.  

Ao estudar os principais tipos de geração de energia distribuída, ressaltamos a 

importância da energia solar, por ser um tipo de energia renovável promissora para o 

cenário energético mundial, pois pode ser instalada em qualquer residência, conectada 

ou não ao sistema de distribuição. Apesar de existirem outras fontes de energia, como a 

mini geração eólica ou PCHs, estas possuem maior dificuldade para inserção em meios 

urbanos, pois exigem fontes de energia que não são encontradas facilmente nas cidades, 

como pequenas quedas d’agua, ou ventos que possuam velocidade suficiente para 

fornecer energia para os aerogeradores, pois o relevo e construções afetam o regime de 

ventos. 

Além dos benefícios da geração distribuída, que são inegáveis, atualmente o 

governo brasileiro vem propondo mudanças no setor elétrico que incentivam a criação 

de novos empreendimentos de geração distribuída, como a Resolução Normativa nº 482, 

que proporciona a possibilidade de compensação de energia para os consumidores que 

possuírem geradores distribuídos por fontes incentivadas em suas residências ou o 

ProGD, criado pelo MME que tem como principais ações concluídas a redução dos 
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impostos sobre equipamentos de geração fotovoltaica, além de propostas como inserção 

de geração distribuída fotovoltaica em escolas e hospitais públicos custeadas pelo 

governo. 

Sendo um assunto de tal crescimento e incentivo, o estudo dos equipamentos de 

proteção para tais geradores é um assunto de extrema importância e ainda pouco 

difundido, como pode ser observado pelas normas da ANEEL, que possuem normas 

pouco extensas e abordando poucos quesitos de proteção. Devido a tal motivo, a ANEEL 

deixa tais requisitos nas mãos das distribuidoras de energia que possuem seu próprio 

procedimento de acesso ao sistema de distribuição, particulares para cada distribuidora, 

bem completos e exemplificados. Porém, como a geração distribuída não é um assunto 

prioritário para as distribuidoras, essas acabam exigindo inúmeros equipamentos de 

proteção que deixam o empreendimento de geração oneroso, sendo assim necessária 

uma melhor intervenção futura pela ANEEL em tais procedimentos. 
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