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Resumo 

A crescente demanda por energia elétrica juntamente com a pressão dos órgãos 

ambientais pela redução na emissão de poluentes são as principais causas da grande 

expansão que os sistemas de Geração Distribuída vêm passando nos últimos anos. Estes 

sistemas permitem que parte da geração de energia elétrica seja realizada junto aos 

consumidores, barateando o custo da energia elétrica para o consumidor final e 

acelerando o crescimento da participação das fontes de energia limpa na matriz 

energética. Apesar do exemplo alemão de uma rápida adesão à geração fotovoltaica de 

energia, os sistemas de Geração Distribuída ainda são pouco difundidos no mundo. As 

regulamentações sobre este tipo de serviço são recentes e muitas vezes não cobrem todas 

as especificidades, encontrando-se em constante evolução. No entanto, mesmo em 

mercados como o brasileiro, nos quais é baixa a concentração de geradores conectados às 

redes de distribuição, o crescimento relativo anual no número de conexões é 

significativamente alto. A alta concentração de geradores, conectados próximos às 

unidades consumidoras, no entanto, pode provocar problemas na operação e na 

estabilidade das grandezas do sistema elétrico. Alguns dos problemas possíveis de serem 

encontrados neste tipo de sistema são variações na tensão, injeção de harmônicos e danos 

aos equipamentos. Este trabalho apresenta a ocorrência da elevação de tensão em redes 

com alta concentração de geradores e sugere soluções técnicas que possam reduzir ou 

eliminar este efeito, demonstrando ser possível reverter o fluxo de potência ativa sem a 

presença de elevações de tensão para além dos limites legais. 
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Abstract 

The growing demand for electric power together with the environmental agencies’ 

pressure for decreasing polluting gases emission are the main causes of the big expansion 

that Distributed Generation systems have been lately undergoing. This kind of electric 

generation system allows to produce parts of the electricity power nearby the costumers 

making energy costs cheaper for final consumer and improving the share of clean sources 

on the energy matrix. Despite Germany’s great experience with photovoltaic plants, 

Distributed Generation systems are not well widespread around the world. Most 

governmental regulations about the theme are recent and sometimes do not cover all the 

specificities, so it has been continuously rewritten. However, although Brazilian market 

has a small concentration of sources connected to the distribution grids, the annual 

relative growth is significant. High concentration of sources nearby the costumers may 

cause problems in the operation and in the stability of electric quantities. Some of these 

problems are voltage rises, harmonics and general damages to electrical equipment. This 

paper presents the voltage rise effect on distribution grids with high concentration of 

power generators, it also suggests mitigation techniques for this outcome. It becomes 

clear that is possible to reverse power flow without voltage rise beyond legal limits. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema em investigação 

A geração distribuída de energia elétrica consiste na instalação de pequenas 

unidades geradoras em locais próximos às unidades consumidoras de energia elétrica. 

Estas unidades podem se tratar de fontes de energia renováveis ou não, como geradores 

fotovoltaicos ou mesmo geradores à diesel. 

Os benefícios da adoção de geradores instalados nas unidades consumidoras são 

amplamente divulgados e, portanto, conhecidos. Pode-se listar alguns destes benefícios 

como sendo a diversificação da matriz energética de determinado país ou região, a 

redução nos investimentos para expansão da capacidade das redes, melhoria no nível de 

tensão nos horários de maior consumo e a questão ambiental, quando adotadas fontes 

renováveis de energia [1]. 

No Brasil, a geração distribuída de energia elétrica está regulamentada pela 

Resolução Normativa nº 482 de 17 de abril de 2012. Esta resolução estabeleceu as normas 

e condições gerais para que os consumidores conectem unidades geradoras às redes de 

distribuição. Por meio deste documento ficou estabelecido o sistema de compensação de 

energia elétrica e as demais condições para a operação e para o faturamento das 

transações envolvendo compra e venda de energia entre consumidor e concessionária de 

forma bidirecional. 

Em outros países, como a Alemanha, a geração distribuída está em um patamar 

mais avançado. As plantas fotovoltaicas já são uma realidade consolidada em todo o país, 

com uma alta penetração e uma grande capacidade de geração. Em janeiro de 2012 a 

capacidade das cerca de 978.000 plantas instaladas girava em torno de 24 GWp, sendo 

que a maior parte destas plantas se conecta ao sistema por meio de redes de baixa tensão 

[2]. 
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A constante evolução na demanda de energia elétrica, acrescida da pressão pela 

adoção de fontes renováveis de energia permite afirmar que a geração distribuída é uma 

tendência futura. 

1.2. Objetivo do trabalho 

A determinação de estratégias para a redução de um dos efeitos negativos 

(elevação de tensão) da alta concentração de geradores em redes de distribuição de 

energia elétrica é o objetivo principal deste trabalho.  

1.3. Metodologia 

O objetivo do trabalho requer primeiramente um estudo do estado de 

implementação dos sistemas de Geração Distribuída, bem como das legislações e limites 

impostos pelos órgãos reguladores. Portanto, o primeiro passo do trabalho consiste em 

estudar e acompanhar as legislações e os dados de mercado mais atualizados acerca do 

tema. 

Posteriormente, almeja-se mapear os principais efeitos desta alta concentração, 

seja do ponto de vista da qualidade de energia, seja do ponto de vista do funcionamento 

dos equipamentos elétricos conectados ao sistema. Nesta etapa um dos efeitos discutidos 

é classificado como objeto de estudo, dada a sua pertinência. 

São apresentadas as estratégias para a mitigação do efeito classificado disponíveis 

na literatura para que sejam posteriormente discutidas, comprovadas ou refutadas 

quanto à sua aplicabilidade em um sistema brasileiro de distribuição de energia elétrica 

com alta concentração de geradores conectados. 

Por fim, é realizada uma série de simulações computacionais em uma rede 

brasileira real de distribuição de energia. Além do sistema original, serão simulados 

cenários de penetração de geração distribuída no sistema, bem como as estratégias 

discutidas para mitigação do efeito classificado. 
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1.4. Organização do texto 

O presente trabalho se organiza em seis capítulos, sendo o primeiro este capítulo 

introdutório. 

O segundo capítulo apresenta um panorama global da Geração Distribuída (GD) 

nos sistemas elétricos, com destaque aos sistemas brasileiro e alemão, bem como às 

legislações brasileiras acerca do tema. 

No terceiro capítulo são apresentados os problemas causados pela alta 

concentração de geradores nas redes de distribuição, com as respectivas bases teóricas 

que fundamentam estas adversidades. 

O quarto capítulo apresenta a rede de distribuição utilizada e as simulações, tanto 

na ausência de GDs quanto nos cenários de geração distribuída. As comparações 

realizadas abordam principalmente os valores de tensão e as direções do fluxo de 

potência ativa nos diferentes cenários. 

No quinto capítulo são apresentadas as simulações da implementação de 

estratégias de mitigação dos efeitos indesejáveis da geração distribuída. São realizadas 

comparações entre a estratégia e o sistema com GDs. 

O sexto capítulo apresenta as conclusões que podem ser extraídas da revisão 

bibliográfica e das simulações implementadas, bem como as propostas de continuidade 

para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

A Geração Distribuída, definições e cenários 

Apesar dos notórios benefícios decorrentes da adoção da geração distribuída de 

energia elétrica, sabe-se que a implantação de unidades de geração nas proximidades das 

unidades consumidoras pode ocasionar problemas de operação que devem ser 

considerados e estudados, de forma a serem mitigados. Dentre as principais desvantagens 

da geração distribuída estão: 

• O aumento na complexidade da operação do sistema; 

• A dificuldade na cobrança pelo uso do sistema elétrico; 

• A necessidade de alteração nos procedimentos das distribuidoras para 

operar, controlar e proteger suas redes de distribuição.  

Como será apresentado neste capítulo, os sistemas fotovoltaicos representam uma 

significativa parcela das unidades de geração distribuída. Em 2005, capacidade 

fotovoltaica instalada no mundo era estimada em 5,4 GW, chegando a aproximadamente 

40 GW no ano de 2010. Este crescimento de 747% é explicado pela necessidade do 

desenvolvimento de novas fontes de energia, dado o crescimento contínuo da demanda 

por energia elétrica e as exigências ambientais e governamentais cada vez mais rígidas 

[3]. 

A despeito da evidente necessidade de diversificação da matriz energética, a 

capacidade de geração fotovoltaica está distribuída entre poucos países. Assim, em 2010, 

Alemanha, Áustria, Japão, Estados Unidos, Itália, Bélgica e Austrália representavam 70% 

do mercado fotovoltaico de energia [3]. Dados coletados no ano de 2010 relativos à 

capacidade fotovoltaica instalada nos países citados e a projeção feita para o ano de 2015 

podem ser verificados individualmente na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Capacidade fotovoltaica instalada em 2010 e estimada para 2015 de acordo com a Associação 
da Indústria Fotovoltaica Europeia - EPIA [3], adaptado pelo autor 

País 

2010 2015 

Capacidade 

Instalada (GW) 

Fatia de 

mercado (%) 

Capacidade 

Instalada (GW) 

Fatia de 

mercado (%) 

Alemanha 17,2 43,5 32,2 24,6 

Itália 3,5 8,9 13,0 9,9 

Espanha 3,8 9,6 6,2 4,7 

França 1,0 2,5 4,1 3,1 

Bélgica 0,8 2,0 2,3 1,8 

Áustria 0,1 0,3 0,5 0,4 

Austrália 0,5 1,3 2,3 1,8 

Japão 3,6 9,1 11,2 8,5 

Outros 6,6 16,7 50,7 38,8 

Mundo 39,5 100 131 100 

União Europeia 29,3 74,2 69,1 52,7 

 

2.1. Cenário Alemão 

Dados de janeiro de 2012 apontam a existência de mais de 978 mil plantas de 

geração fotovoltaica de energia elétrica na Alemanha, com uma capacidade total 

aproximada de 24 GWp. A maior parcela destas unidades, que somadas representam uma 

capacidade em torno de 13 GWp, encontra-se conectada ao sistema elétrico por meio das 

redes de baixa tensão e uma parcela representativa, com aproximadamente 8,8 GWp é 

representada por geradores de baixa potência, com capacidades menores que 30 kWp 

cada [4]. 

Após um período de crescimento intenso na quantidade de plantas fotovoltaicas e 

na capacidade de produção de energia, a Alemanha vem enfrentando desde 2012 uma 

redução no ritmo deste crescimento. No ano de 2014 foi obtido um crescimento 

semelhante ao de 2008, alcançando uma capacidade de aproximadamente 38 GWp, como 
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pode ser verificado na Figura 2.1 e na Figura 2.2 que apresentam os dados até julho de 

2014 [4]. 

 

Figura 2.1 - Incremento de capacidade fotovoltaica na Alemanha por ano [4], adaptado pelo autor 

 

 

Figura 2.2 - Capacidade acumulada das plantas fotovoltaicas na Alemanha [4], adaptado pelo autor 

Enquanto no Brasil a geração de energia é altamente dependente da fonte 

hidráulica, correspondendo a cerca de 66,2% da produção no ano de 2016 [5], na 

Alemanha observa-se uma distribuição mais uniforme entre diferentes formas de 

geração. Por outro lado, o setor elétrico europeu nos últimos anos passou por uma 

liberalização que facilitou os acordos de compra e venda de energia, tornando preços mais 
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competitivos o que pode ocasionar dois efeitos: o aumento da participação de fontes 

renováveis de energia em países cuja capacidade instalada destas fontes é baixa ou o 

aumento da participação de fontes tradicionais em países cuja transição para as fontes 

renováveis já se encontra mais avançada [6].  A expertise alemã em Geração Distribuída 

de Energia pode ser verificada pela alta participação de fontes alternativas de geração na 

matriz energética do país. A partir da Figura 2.3, que representa a capacidade instalada 

das diversas fontes da geração de energia elétrica da Alemanha no ano de 2013, pode-se 

observar que os sistemas fotovoltaicos são a maior fonte de energia elétrica do país [4]. 

 

Figura 2.3 - Capacidade instalada de diversas fontes de energia na Alemanha em 2013 [4], adaptado pelo 
autor 

O alto crescimento da capacidade instalada das plantas de geração fotovoltaica, 

principalmente entre os anos de 2009 e 2012 provocou uma intensa modificação nos 

preços praticados para compra e venda de energia elétrica, de modo que os órgãos 

reguladores buscavam incentivar o autoconsumo de energia elétrica ao invés da venda 

direta da energia gerada [4]. 

2.2. A regulamentação de Geração Distribuída no Brasil 

A legislação brasileira acerca do assunto é composta principalmente pelas 

resoluções normativas REN 482/2012 e REN 687/2016 elaboradas pela ANEEL (Agência 
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Nacional de Energia Elétrica), além da seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST (Procedimentos 

de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional). Esta legislação 

caracteriza e regulamenta a geração distribuída de energia elétrica no sistema elétrico 

brasileiro, além de apresentar os critérios de cobranças a serem aplicados pelas 

concessionárias [1]. 

A regulamentação do tema foi iniciada pela ANEEL por meio da promoção da 

Consulta Pública nº 15/2010, entre 10/09 e 09/11/2010 e pela realização da Audiência 

Pública nº 42/2011, entre 11/08 e 14/10/2011. Estas etapas foram realizadas a fim de se 

debater os dispositivos legais acerca da conexão de geração distribuída de pequeno porte 

na rede de distribuição. Como resultado da Consulta Pública e da Audiência Pública, foi 

elaborada a REN nº 482/2012, publicada em 17/04/2012 [1]. 

Com o monitoramento da implantação da REN nº 482/2012, verificou-se pontos 

falhos da regulamentação e buscou-se aprimorá-los. Assim, realizou-se outra etapa de 

Audiência Pública nº 26/2015, entre os dias 07/05 e 22/06/2015, chegando na resolução 

normativa REN nº 687/2015 que revisou a resolução normativa anterior e a seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST [1]. 

2.2.1. A resolução normativa REN 482/2012 

As legislações apresentadas utilizam termos particulares que devem ser definidos 

para o bom entendimento dos assuntos abordados neste trabalho. Assim, define-se com a 

redação atualizada pela REN ANEEL 687 [7], de 24/11/2015: 

• Microgeração distribuída como uma “central geradora de energia elétrica, 

com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 

energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 

unidades consumidoras”; 

• Minigeração distribuída como uma “central geradora de energia elétrica, 

com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes 

hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme 

regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de energia 
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elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 

unidades consumidoras”; 

• Sistema de compensação de energia elétrica como um “sistema no qual a 

energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à 

distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia 

elétrica ativa”;  

A resolução prevê as condições para o acesso aos sistemas de distribuição, tanto 

do ponto de vista das obrigações da distribuidora, quanto do ponto de vista das 

possibilidades do usuário. As distribuidoras devem adequar sistemas comercias e normas 

técnicas para viabilizar o acesso da microgeração e da minigeração distribuída em suas 

redes, tomando como referência o PRODIST, as normas brasileiras e, se necessário, 

normas internacionais. É permitido ao consumidor instalar uma unidade de geração 

limitada à potência disponibilizada para a unidade consumidora, caso se deseje instalar 

uma central geradora de potência superior deve-se solicitar um aumento da potência 

disponibilizada, é vedada a divisão da central geradora em unidades de menor porte de 

forma a burlar os limites apresentados. 

Esta norma ainda define que os eventuais custos de melhorias e intervenções 

necessárias para a conexão de microgeração distribuída não devem ser repassados ao 

consumidor, portanto devem ser integralmente arcados pela distribuidora. No entanto, 

quando se tratar de minigeração distribuída o consumidor poderá ser solicitado a arcar 

com estes custos. 

 

2.2.1.1. Sistema de Compensação de Energia Elétrica e Medição 

A resolução normativa autoriza a aderir ao sistema de compensação de energia 

elétrica os consumidores responsáveis por uma unidade consumidora: 

• Com microgeração ou minigeração distribuída; 

• Integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; 

• Caracterizada como geração compartilhada, ou seja, uma reunião de 

consumidores, localizados dentro de uma mesma área de concessão, 
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organizados por meio de consórcio ou cooperativa com unidade de geração 

distribuída instalada em local diferente das unidades consumidoras. 

• Caracterizada como autoconsumo remoto, ou seja, unidades consumidoras 

de mesma titularidade, que possuam unidade de geração distribuída em 

local diferente das unidades consumidoras, desde que dentro de uma 

mesma área de concessão. 

O sistema de compensação de energia elétrica se dá por meio do empréstimo 

gratuito, para a distribuidora, da energia elétrica ativa injetada no sistema pela unidade 

consumidora. A unidade consumidora então recebe um crédito, dado em quantidade de 

energia ativa, ou seja, não está sujeito a alterações tarifárias, que deverá ser consumido 

em um prazo de até 60 meses. O consumidor que realizar aluguel ou arrendamento de 

terrenos cujo preço é determinado em reais por unidade de energia elétrica não poderá 

ser incluído no sistema de compensação de energia elétrica. 

Para o consumidor do grupo B, será cobrado no mínimo o valor referente ao custo 

de disponibilidade, já para o consumidor do grupo A, a distribuidora poderá cobrar pelo 

menos o valor da demanda contratada. 

A resolução caracteriza como excedente de energia a diferença, quando positiva, 

entre a energia injetada e a energia consumida. Para empreendimentos de múltiplas 

unidades consumidoras o chamado excedente será toda energia injetada, que 

posteriormente será dividido entre as unidades participantes. O crédito acumulado de 

energia só poderá compensar o consumo até o montante de energia equivalente ao custo 

de disponibilidade, no caso dos consumidores do grupo B. O excedente de energia poderá 

ser utilizado para compensar o consumo de outras unidades consumidoras, 

enquadrando-se nos casos de geração compartilhada e autoconsumo remoto, mas cabe ao 

titular da unidade consumidora na qual está instalada a microgeração ou minigeração 

definir o percentual de energia excedente destinado a cada unidade participante. 

Nos casos da microgeração distribuída, a distribuidora é a responsável técnica e 

arca com os custos de adaptação do sistema de medição de energia elétrica. Já para a 

minigeração, os custos de adequação da medição serão de responsabilidade da parte 

interessada [7]. 
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2.3. Cenário atual e futuro da geração distribuída no Brasil  

O número de conexões de unidades de microgeração e minigeração distribuída no 

Brasil vem crescendo desde a regulamentação do assunto em 2012.  Dados de agosto de 

2016 [8] apontam a existência de 5.040 conexões de geração de energia pelas unidades 

consumidoras, a potência total instalada destas unidades é de 47.934 kW, número este 

cerca de três vezes maior que o registrado em dezembro de 2015, como é possível 

verificar na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Número de conexões de unidades consumidoras com microgeração ou minigeração 
distribuída à rede de distribuição [8] [9] [10] adaptado pelo autor 

Em agosto de 2016, 78% das conexões de geração distribuída eram residenciais, 

enquanto 15% das conexões eram comerciais. Os estados com o maior número de 

conexões neste levantamento eram: Minas Gerais (1.226), São Paulo (711) e Rio Grande 

do Sul (564) [8]. A maioria absoluta das conexões de geração distribuídas no cenário atual 

brasileiro é composta pela Energia Solar Fotovoltaica, no entanto, há registros de outras 

fontes como Biogás, Biomassa, Eólica, Hidráulica e Solar/Eólica [10]. A geração 

distribuída também é caracterizada pela baixa potência de suas unidades geradoras, se 

comparada aos métodos tradicionais de geração de energia elétrica. No gráfico da Figura 

2.5 é possível verificar a predominância das faixas de potência de 1 a 50 kW. 

A revisão da REN 482/12, intitulada por REN 687/15 foi a responsável pela 

inclusão de tópicos pertinentes para o incentivo da ampliação do número de conexões, 

mas com o objetivo principal de garantir a geração junto à carga, visto que neste caso os 

benefícios ao sistema são mais bem aproveitados. A revisão também visa simplificar as 
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informações do faturamento e a documentação necessária para a solicitação de acesso 

com o fim de reduzir os prazos e custos de conexão. Foi realizado uma estimativa de 

número de conexões (Figura 2.7) e potência instalada (Figura 2.6), de 2015 até 2024, 

considerando quatro cenários: A – manutenção da REN 482/12; B – Alterações propostas 

pela AP 26/2015; C – Cenário A sem efeitos do Convênio ICMS 6/2013; D – Cenário B sem 

os efeitos do Convênio ICMS 6/2013 [10]. 

 

 

Figura 2.5 - Distribuição da GD por faixas de potência [10], adaptado pelo autor 

 

Figura 2.6 - Projeções de cenários da GD para o período 2015-2024 [10] 
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Figura 2.7 - Projeções de cenários da GD para o período 2015-2024 [10] 

2.4. Considerações Finais 

A geração distribuída de energia elétrica no Brasil ainda é um tópico recente e as 

conexões, apesar de crescentes, representam uma parcela pouco significante da matriz 

energética do país. No entanto, outros países encontram-se em estágios mais maduros na 

adoção das GDs e das fontes alternativas de energia elétrica. 

Neste cenário, os órgão reguladores e as distribuidoras de energia elétrica 

brasileiras devem utilizar os conhecimentos adquiridos nestes mercados para estabelecer 

as diretrizes para conexão de geradores e operação das redes nesta nova realidade. 
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Capítulo 3 

O impacto da alta concentração de geradores nas 
redes de distribuição 

Conforme apresentado no Capítulo 2, atualmente o cenário brasileiro não 

apresenta uma alta concentração de geradores conectados às redes de distribuição. No 

entanto, a quantidade destes equipamentos e a respectiva potência instalada encontram-

se em um estágio de crescimento acelerado. Assim, os impactos provenientes do aumento 

da potência injetada nas redes de distribuição devem ser considerados. 

O exemplo alemão de grande concentração de geradores, bem como pesquisas 

realizadas acerca do assunto em diversas universidades ao redor do mundo apontam para 

a existência de impactos como alterações nos níveis de tensão da rede, desbalanceamento 

de fases, danos aos transformadores devido às constantes mudanças de tapes, alterações 

no fator de potência, dentre outros [11]. 

Neste capítulo são apresentados alguns destes possíveis impactos, bem como seus 

respectivos modelos e técnicas conhecidas para a mitigação destes efeitos. 

3.1. Desvio de tensão 

A elevação de tensão nas redes de distribuição é o efeito mais notável da alta 

penetração de geradores conectados. Esta situação irá ocorrer quando a potência ativa 

dos geradores distribuídos for maior que a carga instantânea instalada na mesma rede e 

não será muito significativa quando a potência injetada pelos geradores distribuídos for 

inferior ou igual à carga conectada ao mesmo alimentador, de acordo com Coster et al.  

[12]. O aumento da tensão no ponto de acoplamento comum, ou PCC (do inglês, point of 

common coupling), irá reduzir a queda de tensão ao longo das linhas, podendo causar uma 

reversão no fluxo de potência. Esta reversão é uma condição anormal de operação, na qual 

o fluxo de potência vai da carga para a rede de distribuição, podendo causar danos aos 

equipamentos existentes [11]. 
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Ao se considerar um modelo simplificado, apresentado pela Figura 3.1, no qual a 

rede de distribuição é representada por uma impedância Z, 𝑈𝑁 é a tensão no barramento 

de potência infinita, dU é o desvio no valor da tensão e I é a corrente do gerador conectado, 

pode-se calcular o desvio de tensão por meio da potência aparente S do gerador. 

 

Figura 3.1 - Modelo simplificado de um gerador conectado à uma rede de distribuição [2], adaptado pelo 
autor 

Assim, 

 
𝑑𝑈

|𝑈𝑁|
=

𝑍 ∙ 𝐼

|𝑈𝑁|
 (3.1) 

A corrente I é calculada por 

 𝐼 = (
𝑆𝑃𝑉

|𝑈𝑁|
)

∗

=  (
𝑃

|𝑈𝑁|
− 𝑗

𝑄

|𝑈𝑁|
) (3.2) 

 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 (3.3) 

Nas quais 𝑆𝑃𝑉, 𝑃 e 𝑄 representam as injeções de potência, respectivamente, 

complexa, ativa e reativa. R e X descrevem a parte resistiva e a parte reativa da impedância 

da rede. 

Realizando a substituição de (3.2) e (3.3) na equação (3.1), esta pode ser escrita 

como: 

 
𝑑𝑈

|𝑈𝑁|
= (

(𝑃 ∙ 𝑅) + (±𝑄 ∙ 𝑋)

|𝑈𝑁|²
+ 𝑗

(𝑃 ∙ 𝑋) − (±𝑄 ∙ 𝑅)

|𝑈𝑁|²
) = 𝑑𝑈𝐷 + 𝑗𝑑𝑈𝑄  (3.4) 

Na qual 𝑑𝑈𝐷 representa o valor real do desvio de tensão e 𝑑𝑈𝑄 o valor em 

quadratura, localizado no eixo imaginário. 

No entanto, para a maioria dos sistemas de geração distribuída, constituídos por 

painéis fotovoltaicos, a parcela em quadratura terá um valor insignificante de 

contribuição na tensão do ponto de acoplamento 𝑈𝑃𝐶𝐶 , visto que: 
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 |𝑈𝑃𝐶𝐶| = √(|𝑈𝑁| + 𝑑𝑈𝐷)2 + 𝑑𝑈𝑄
2 ≈ |𝑈𝑁| + 𝑑𝑈𝐷 (3.5) 

Portanto, o desvio 
𝑑𝑈

|𝑈𝑁|
 no valor da tensão pode ser expresso pela equação (3.6). 

 
𝑑𝑈

|𝑈𝑁|
=

(𝑃 ∙ 𝑅) + (±𝑄 ∙ 𝑋)

|𝑈𝑁|²
 (3.6) 

 

A equação (3.6) pode ser interpretada de forma a se verificar que a geração de 

potência ativa irá sempre contribuir para um desvio positivo (elevação) no módulo da 

tensão, este desvio será mais significativo para casos em que a parcela resistiva da 

impedância equivalente da rede assume valores mais elevados. Enquanto isso, a potência 

reativa poderá elevar ou reduzir o módulo da tensão, respectivamente nas condições de 

fator de potência capacitivo e indutivo no PCC [2]. 

 

Figura 3.2- Desvio no valor da tensão causado pelas potências ativa e reativa [2], adaptado pelo autor 
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A Figura 3.2 permite confirmar as interpretações realizadas sobre a equação (3.6). 

Para a construção deste gráfico considerou-se uma rede com relação R/X unitária e um 

gerador com potência aparente máxima de 30 kVA. É possível verificar a contribuição de 

cada parcela de potência e o desvio total na tensão do PCC para diferentes condições de 

ângulo de operação e fator de potência [2]. 

A partir da simulação desenvolvida em [12], esquematicamente representada pela 

Figura 3.3, verifica-se os efeitos anteriormente descritos em um alimentador com 20 km 

de comprimento, transformadores uniformemente distribuídos e com uma unidade 

geradora conectada à barra 4. Foram coletados dados de tensão para 5 diferentes cenários 

de geração. Os dados da rede de distribuição considerada na simulação estão disponíveis 

na Tabela 3.1. 

 

Figura 3.3 - Diagrama da rede de distribuição com conexão de gerador [12], adaptado pelo autor 

Tabela 3.1 - Parâmetros considerados na simulação [12], adaptado pelo autor 

Cabo XLPE 400 mm² Al R = 0,13 Ω/km X = 0,124 Ω/km 

Carga P = 0,5 MW Fator de potência = 0,9 

Sk,rede 200 MVA VL=10 kV 

Sgerador 4 MVA P=3,2 MW, fp=1 

 

Os resultados da simulação estão apresentados na Figura 3.4. O perfil da tensão ao 

longo da linha de distribuição, no cenário em que não há geração conectada se dá de 

acordo com o esperado. Verifica-se que o fornecimento de 1 MW pelo gerador conectado 

à barra 4 auxilia no suprimento de potência às cargas próximas, fazendo com que o fluxo 

de potência vindo do barramento infinito seja reduzido, como consequência a queda de 

tensão ao longo da linha também é reduzida. Quando a injeção de potência realizada pela 

unidade geradora é aumentada, aumenta-se também sua parcela de contribuição no 

suprimento das cargas conectadas e o fluxo de potência proveniente do barramento 



 
 

27 
 

infinito é reduzido em maior intensidade. Em uma situação na qual as cargas estão 

desconectadas mas há geração, observa-se uma inversão no perfil de tensão, visto que o 

gerador estará fornecendo potência ao barramento de potência infinita [12]. 

 

 

Figura 3.4 - Tensão ao longo do alimentador para diferentes cenários de geração [12], adaptado pelo autor 

 

3.2. Outros impactos 

Apesar de o desvio de tensão ser o principal foco deste estudo e de ser o impacto 

mais notável da alta concentração de geradores em uma rede de distribuição de energia, 

deve-se considerar também os demais impactos que podem aparece e se intensificar 

conforme se eleva a geração distribuída. 

Considerando uma alta concentração de geradores do tipo fotovoltaico em uma 

rede, são observados os efeitos listados na Tabela 3.2, para taxas de 5% e 40% de 

penetração de geradores na rede de distribuição. 
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Tabela 3.2 - Impactos da penetração de geradores fotovoltaicos no sistema elétrico [11], adaptado pelo 
autor 

Impacto 
Componente 

Impactado 
Impacto para 5% 

Impacto para 

40% 

Elevação de tensão 

ou reversão do 

fluxo de potência 

Rede e 

transformadores de 

distribuição 

 Negativo 

Troca de taps do 

transformador 
Transformador  Negativo 

Desbalanceamento 

de fase 

Rede de 

distribuição 
 Negativo 

Isolamento do 

transformador 
Transformador Positivo Positivo 

Vida útil do 

transformador 
Transformador Positivo Positivo 

Harmônicos Transformador Negativo Negativo 

Offset de tensão Transformador  Negativo 

Fator de potência 

Rede e 

transformadores de 

distribuição 

Negativo Negativo 

Corrente de falta 

Transformador e 

dispositivos de 

proteção 

 Negativo 

Proteção Disjuntores  Negativo 

Ilhamento do 

sistema fotovoltaico 

Lado da 

distribuição 
 Negativo 
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3.2.1. Impactos nos transformadores 

Nos momentos em que a carga for menor que a energia produzida pelos geradores 

instalados na rede de distribuição, a tensão da linha tende a se elevar, conforme 

demonstrado anteriormente. Em uma tentativa de conter estas elevações de tensão, os 

transformadores tendem a realizar comutações nos taps, quando disponível. Um aspecto 

do projeto destes transformadores consiste na estimativa da quantidade de comutações 

ao longo da vida útil, portanto, um acréscimo na quantidade de comutações ao longo da 

operação poderá reduzir significativamente a vida útil do comutador [11]. 

Determinados tipos de geradores necessitam de inversores de frequência para se 

acoplarem às redes de distribuição, este é o caso dos geradores fotovoltaicos, muito 

utilizados em sistemas de geração distribuída.  Os inversores podem injetar harmônicos 

de alta frequência nas linhas, resultando em aumento nas perdas elétricas dos 

transformadores além do sobreaquecimento dos enrolamentos, o que pode causar danos 

aos transformadores. O mal dimensionamento dos inversores também pode acarretar no 

surgimento de um offset de tensão, o que provocará um aumento nas perdas no núcleo 

resultando em sobreaquecimento dos enrolamentos, aumento da corrente de 

magnetização e aumento do ruído audível [11]. 

Quando há uma alta produção de potência ativa do lado da distribuição, ocorre 

uma redução da potência ativa fluindo pelas linhas vinda da subestação. Como resultado, 

o fator de potência no lado de alta tensão dos transformadores sofrerá uma redução, 

podendo atingir valores fora de sua faixa recomendada de operação. A alta presença de 

geradores conectados à rede de distribuição também pode acarretar em danos aos 

transformadores nos casos em que ocorre uma falta na linha, visto que os geradores 

continuarão a injetar corrente até que a condição de ilhamento seja detectada e os 

disjuntores sejam abertos [11]. 

Apesar dos problemas apontados, alguns impactos causados pela geração 

distribuída podem ser benéficos aos transformadores. A redução do fluxo de potência 

pelos transformadores em regiões com alta adesão à geração distribuída implica em um 

menor aquecimento do material isolante, contribuindo para o aumento da vida útil do 

transformador [11]. 
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3.2.2. Impactos gerais nas redes de distribuição e na qualidade da 
energia 

Neste capítulo explorou-se a elevação de tensão causada por elevadas injeções de 

potência devido à geradores distribuídos ao longo das redes. No entanto, segundo o texto 

[12] de Coster et al. também são percebidos outros impactos do ponto de vista da 

qualidade da energia em um sistema de distribuição de energia com geração distribuída 

conectada, tais como: transitórios de tensão, cintilação de tensão, harmônicos e 

ressonâncias. 

Transitórios de tensão podem ocorrer nos alimentadores durante o momento em 

que se inicia a produção de energia em uma unidade de geração, ou no momento em que 

alguma dessas unidades for desconectada repentinamente do sistema devido ao 

acionamento de um sistema de proteção, causando respectivamente elevações e 

afundamentos transitórios na tensão da rede. 

A cintilação de tensão é o nome que se dá ao efeito no qual ocorre um distúrbio 

rápido e com regularidade de frequência. Pode-se citar o exemplo do efeito causado pela 

torre de um gerador eólico no momento em que a pá se encontra alinhada com a mesma, 

neste instante ocorrerá um bloqueio no vento, reduzindo a potência injetada pelo gerador, 

assim deve-se considerar este evento como recorrente, com uma frequência relacionada 

ao número de pás do conjunto [12]. 

Alguns tipos de geradores, como os fotovoltaicos e os micro CHP (térmicos), 

necessitam de um acoplamento por meio de inversores, o que pode causar a circulação de 

harmônicos. A injeção de correntes harmônicas provocará distorções na forma de onda 

da tensão naquele ponto, podendo também se propagar pela rede de distribuição. 

Pequenas distorções na forma de onda de tensão podem causar grandes correntes 

harmônicas, dependendo das condições de ressonância da capacitância da linha e da 

indutância dos equipamentos [12]. 

Geradores fotovoltaicos, por exemplo, são comumente monofásicos o que pode 

causar um desbalanceamento entre as tensões, principalmente durante a reversão do 

fluxo de potência [11]. 

O efeito chamado de ilhamento ocorre quando as unidades geradoras continuam a 

injetar potência na rede durante a ocorrência de uma falta, mesmo após a atuação da 

proteção da rede de distribuição. Isto se dá devido a falhas ou mal dimensionamento da 
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proteção do gerador e é uma situação indesejável que coloca em risco a segurança dos 

equipamentos e dos operadores [11]. 

Os principais problemas causados na proteção das redes de distribuição se 

relacionam com a configuração dos religadores, com a falta de sensibilidade da proteção 

e com falsos disparos.  

A proteção instalada nas redes de distribuição normalmente é projetada para atuar 

somente nas situações em que há uma corrente elevada. No entanto, este tipo de proteção 

só é eficiente nos casos em que há somente uma fonte de potência conectada à rede, sendo 

necessário implementar uma proteção mais complexa nos sistemas de geração 

distribuída [12]. A alocação dos dispositivos de proteção deve ser realizada de acordo com 

a localização das unidades geradoras, como representado na Figura 3.5, um dispositivo de 

proteção instalado posterior à unidade de geração irá perceber uma maior corrente de 

falta se comparado a um dispositivo instalado em um ponto anterior, devendo assim 

haver diferenças nos tempos de atuação dos dois casos [11]. 

 

Figura 3.5 - Localização dos geradores e o efeito na corrente de falta e dispositivos de proteção [11], 
adaptado pelo autor 

De acordo com [12], os religadores sofrem distúrbios quando da ocorrência de 

faltas visto que, se a proteção da unidade geradora não estiver coordenada com a proteção 

da rede, continuará havendo injeção de corrente na falta mesmo após a atuação do 

religador tornando a falta temporária em uma falta permanente. Assim, com a 

impossibilidade de retomada da operação após a falta, os religadores não terão uma 

atuação de acordo com a esperada para o equipamento e outros dispositivos, como 

fusíveis, podem ser danificados devido à má coordenação da proteção. 

O falso disparo pode ocorrer quando um gerador contribui para que a corrente de 

falta de um alimentador adjacente exceda o limite máximo da proteção, desligando o 
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circuito (Figura 3.6). Isto ocorrerá principalmente quando a unidade de geração ou a falta 

se localizarem em um ponto próximo à subestação, sendo facilitado em redes fracas 

protegidas por relés de tempo definido. 

 

Figura 3.6 - Diagrama esquemático do falso disparo [12], adaptado pelo autor 

3.3. Estratégias para redução dos impactos da Geração Distribuída na 
tensão 

Os padrões para uma operação segura e dentro dos parâmetros de qualidade de 

energia são previstos nas legislações específicas de cada país. Tomando como base a 

legislação alemã, apresentada em [3], pode-se construir um conceito de sistema de 

geração distribuída com impactos reduzidos.  Para as redes de média tensão, usualmente 

com tensões de 10 kV a 20 kV entre linhas, se admite elevações máximas de 2% da tensão 

nominal do sistema. Já para as redes de baixa tensão, usualmente com tensões nominais 

de até 400 V entre linhas, é admitido uma elevação máxima de 3% da tensão nominal. A 

legislação alemã prevê que os geradores fotovoltaicos devem ser capazes de reduzir o 

fornecimento de potência ativa nas seguintes situações: 

• Possibilidade de sobrecarga de equipamentos; 

• Possibilidade iminente de ilhamento na operação; 

• Risco para a estabilidade estática ou dinâmica do sistema; 

• Perda de sincronismo; 

• Manutenções 

Visto que a Alemanha já experimenta uma realidade de alta concentração de 

geradores conectados às redes de distribuição, principalmente do tipo fotovoltaico 

conforme apresentado ao longo do Capítulo 2, algumas estratégias de controle da 
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elevação de tensão encontram-se implementadas ou em testes no país, de acordo com a 

Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Status de implementação de estratégias para limitar os impactos do crescimento da 
capacidade dos sistemas fotovoltaicos na Alemanha [2], [13] 

 Estratégia Status de implementação 

 Reforços nas redes de 

distribuição 

Medições e reforços nas redes são prática 

comum na Alemanha. 

3.3.1 Limitação do fornecimento de 

potência ativa a 70% da 

capacidade instalada 

Obrigatório a partir de 2012 para todos os 

geradores fotovoltaicos com capacidade 

inferior a 30 kWp e sem capacidade de 

serem remotamente controlados. 

3.3.2 Controle de tensão via buffer de 

energia 

Tecnologias de inversores encontram-se 

em desenvolvimento. 

3.3.3 Fornecimento de potência reativa A partir de 2012 distribuidoras podem 

solicitar aos geradores conectados às redes 

de baixa tensão o fornecimento de potência 

reativa. 

3.3.4 Limitação automática de tensão 

limitado por um controle 

dinâmico de potência ativa 

Não disponível comercialmente. 

3.3.5 Limitação automática de tensão 

limitado por um controle 

dinâmico de potência ativa e 

reativa 

Não disponível comercialmente. 

3.3.6 Transformadores de distribuição 

com mudança de tap sob carga 

Disponível somente em protótipos. 

3.3.1. Limitação do fornecimento de potência ativa  

Esta exigência alemã existe desde 2012 e é válida para todos os sistemas 

fotovoltaicos com capacidade instalada menor que 30 kWp, isto é o pico de potência do 

gerador em condição de operação nominal, e sem a capacidade de serem remotamente 
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controlados. Limita-se a injeção de potência ativa em até 70% da capacidade instalada 

independentemente do estado instantâneo da rede. A limitação é realizada no ponto de 

acoplamento e pode ser configurada na saída do inversor de frequência [2]. 

Esta estratégia de mitigação da elevação de tensão pode ser compreendida pela 

primeira parcela da equação (3.6) que relaciona diretamente a injeção de potência ativa 

com variações positivas da tensão.  

Apesar da limitação no fornecimento de potência ativa ser uma opção eficiente e 

barata para evitar e corrigir a elevação de tensão nos momentos de maior produção de 

energia, esta apresenta problemas que podem ser otimizados. O principal ponto negativo 

desta estratégia consiste na perda de energia, muitas vezes uma energia renovável, como 

no caso dos geradores fotovoltaicos o que pode gerar além de prejuízos econômicos a 

perda de certificados [13]. 

3.3.2. Controle de tensão via buffer de energia 

De acordo com Cappelle et al. em [13], esta estratégia é um avanço em relação ao 

que foi proposto em 3.3.1 no qual utiliza-se um sistema de armazenamento de energia 

para evitar que a potência ceifada durante os momentos de sobretensão seja 

completamente perdida. A implementação desta estratégia exige um sistema de 

conversão inteligente capaz de injetar no barramento a maior quantidade possível de 

potência e armazenar a quantidade excedente nos momentos de alta produção. 

A Figura 3.7 ilustra o comportamento da produção de energia elétrica por meio de 

placas fotovoltaicas e a necessidade de armazenamento de energia. Para o levantamento 

destes dados considerou-se um usuário com um consumo médio de 4000 kWh/ano e com 

uma unidade geradora com capacidade instalada de 4,7 kWp. A partir da análise deste 

gráfico nota-se que o armazenamento de energia devido à limitação da injeção de potência 

ativa só se fez necessário em 31 dias ao longo do ano. Para este caso específico, a máxima 

capacidade de armazenamento necessária é de 2 kWh, sendo este valor dependente dos 

limites de injeção de potência ativa estabelecidos. 

A energia excedente será armazenada nos momentos de maior produção e será 

injetada na rede durante a noite, visto que, de acordo com a Figura 3.8, a produção 
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fotovoltaica neste momento é nula, portanto não há risco de se causar elevações de tensão 

devido às descargas de baterias. 

 

Figura 3.7 - Limitação do fornecimento de potência ativa e armazenamento desta ao longo do ano [13], 
adaptado pelo autor 

 

Figura 3.8 - Padrão diário de geração fotovoltaica [14], adaptado pelo autor 

3.3.3. Fornecimento de potência reativa 

Também em vigência a partir de 2012, de acordo com a legislação alemã, esta 

estratégia consiste na permissão das distribuidoras de energia solicitarem potência 

reativa dos geradores conectados às suas redes de distribuição, portanto, os sistemas de 
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geração distribuída devem operar dentro da região representada pela Figura 3.9 que já 

considera a limitação descrita em 3.3.1. [2]. O correto balanceamento entre as potências 

ativa e reativa é de fundamental importância para a manutenção da estabilidade do 

sistema elétrico. Normalmente, em mercados nos quais não há alta concentração de 

geradores conectados à rede, a potência reativa é fornecida pelo barramento infinito, mas 

este fornecimento deve ser reavaliado conforme é aumentada a penetração de geradores 

nas redes de distribuição [15]. 

 

Figura 3.9 - Pontos de operação esperados de um gerador conectado à rede de distribuição [15], adaptado 
pelo autor 

De acordo com Barth et al. [16], a necessidade de geração de reativos na geração 

distribuída se dá não só pelo controle da tensão, mas também pela necessidade deste tipo 

de potência na própria operação do sistema. Geradores Eólicos são um exemplo de fonte 

renovável de energia, mas que no geral localizam-se em pontos distantes dos centros de 

carga, portanto há a necessidade de reativos para realizar a transmissão desta energia. 

Tradicionalmente, quando é necessário fornecer reativos utiliza-se de fontes já 

conhecidas como dispositivos dinâmicos de compensação de reativos, compensadores 

estáticos, condensadores síncronos ou até mesmo os bancos de capacitores e reatores, 

cujo fornecimento não pode ser regulado continuamente. Atualmente sabe-se que as 

fontes mais utilizadas na geração distribuída de energia também são capazes de fornecer 

reativos, no entanto, esta possibilidade ainda passa por estudos de viabilidade técnica-

econômica [16]. 
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3.3.4. Controle dinâmico de injeção de Potência Ativa 

Esta estratégia de controle consiste na ativação de um controlador PI capaz de 

limitar a potência ativa na saída do inversor de frequência sempre que determinado limiar 

de tensão for atingido. A Figura 3.10 apresenta a área de operação deste tipo de controle. 

 

Figura 3.10 - Área de operação do controle de tensão por limitação de potência ativa [2], adaptado pelo 
autor 

Um modelo de controlador proposto em [17] estabelece uma relação entre a 

potência injetada P e a diferença entre a tensão no ponto de acoplamento 𝑈𝑃𝐶𝐶  e a tensão 

limite que inicializará o controlador 𝑈𝑐𝑟𝑖. A potência ativa máxima fornecida pelo inversor 

é representada por 𝑃𝑚. 

 𝑃 = 𝑃𝑚 − 𝑚(𝑈𝑃𝐶𝐶 − 𝑈𝑐𝑟𝑖) (3.7) 

O ganho m é função da potência máxima do gerador 𝑃𝐺𝑚𝑎𝑥 , da tensão limite 𝑈𝑐𝑟𝑖 e 

da tensão limite estabelecida em regulamentação 𝑈𝑚𝑎𝑥. O valor de 𝑈𝑐𝑟𝑖 deverá ser inferior 

ao valor de 𝑈𝑚𝑎𝑥. 

 𝑚 =
𝑃𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑐𝑟𝑖

 (3.8) 

Incorporando uma parcela integradora ao controlador proporcional é possível 

realizar o controle de tensão. O controlador é sintonizado de modo que o limite inferior 

de saturação do integrador seja 0, ou seja, este só será acionado quando a tensão 

ultrapassar os limites estabelecidos. 

3.3.5. Controle dinâmico de injeção de Potência Ativa e Reativa  

Esta pode ser considerada um aprimoramento da estratégia 3.3.4, no qual 

controla-se as injeções de potência ativa e reativa. O controle de potência reativa é 
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realizado quando a tensão passa dos limites da faixa de operação nominal e ao se atingir 

o máximo ajuste de potência reativa, caso a tensão ainda esteja fora dos limites 

operacionais, ativa-se o controle da potência ativa. 

No exemplo apresentado pela Figura 3.11 ocorre uma elevação de tensão para um 

valor de 1,03 p.u. no instante de tempo t = 20 s. O controlador é então acionado e começa 

a controlar a injeção de potência reativa, quando a potência reativa se encontra em seu 

valor máximo a tensão ainda não chegou ao setpoint, iniciando assim o controle da 

potência ativa. Posteriormente, a situação se repete para um afundamento de tensão [2]. 

 

Figura 3.11 - Funcionamento do controlador de tensão por limitação de potência ativa e reativa [2], 
adaptado pelo autor 

3.3.6. Transformadores de distribuição com mudança de tap sob 
carga – Regulador de Tensão 

A utilização de transformadores de distribuição com mudança de tap sob carga ou 

OLTC, do inglês on-load tap changer pode ser bem aplicada para os casos de geradores 

conectados às redes de baixa tensão. Consiste em equilibrar as variações de tensão 

causadas pela geração distribuída do lado do alimentador por meio de mudanças de taps 

no lado de média tensão do transformador, de acordo com a representação esquemática 

da Figura 3.12. 
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Figura 3.12 - Esquema de um transformador de distribuição com OLTC [2], adaptado pelo autor 

 

No estudo apresentado por Stetz et al. em [2] foi considerado um sistema que 

realiza medições remotas de tensão nos pontos de acoplamento onde se espera valores 

máximos e mínimos de tensão. O sistema altera a configuração dos taps do transformador 

quando as medições informam tensões próximas aos limites estabelecidos pela 

regulamentação.  

Esta estratégia é tecnicamente confiável e consegue fornecer um controle efetivo 

na tensão ao se utilizar os valores medidos no PCC diretamente como valores de 

referência do regulador automático de tensão AVR, do inglês automatic voltage regulator. 

O conjunto OLTC+AVR funciona a partir de um temporizador que é ativado quando 

uma das tensões remotamente medidas sai dos limites estabelecidos. O estudo estabelece 

um delay de 120 segundos, portanto, haverá mudança de tap no transformador OLTC caso 

os dados de tensão coletados pelo AVR permaneçam fora dos limites de referência 

durante um tempo de 120 segundos. Considerando que o lado do transformador com taps 

variáveis é o lado de média tensão, a tensão do lado do gerador será variada de acordo 

com a relação descrita em (3.9). 

 
𝑈𝑀𝑇

𝑈𝐵𝑇

=
1 + 𝑡𝑎𝑝

1
 (3.9) 

Modelos comerciais de reguladores de tensão, em geral são constituídos por um 

banco de autotransformadores monofásicos, no qual a tensão do circuito regulado é 

controlada em níveis discretos pela mudança de tapes. São especificados pela sua potência 

nominal, que de acordo com [18] é dada pelo produto da corrente nominal pela faixa de 

regulação para “elevar” ou “diminuir”, sendo considerada a faixa de maior valor. Já a 

potência passante é dada pelo produto da corrente nominal pela tensão nominal. 
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3.4. Capacidade de absorção de Geração Distribuída em uma rede de 
distribuição de energia 

De acordo com [2], a capacidade máxima de Geração Distribuída comportada por 

uma rede de distribuição de energia é uma função do limite máximo permitido para a 

variação de tensão e do carregamento instantâneo máximo dos equipamentos desta rede, 

tais como cabos e transformadores. Esta capacidade deve ser calculada considerando 

sempre o pior cenário disponível, portanto, considera-se a ausência de carga e a máxima 

geração para a determinação dos efeitos da geração distribuída. 

Para realizar a verificação da capacidade máxima de absorção de geração em uma 

rede de distribuição de energia, foi considerado um cenário inicial de uma rede com 122 

conexões, das quais 12 possuem painéis fotovoltaicos fornecendo energia ao sistema. 

Considerou-se também o limite máximo de 3% de elevação de tensão no ponto de 

acoplamento, fixado pela legislação alemã. 

Uma vez que o artigo apresentado por Stetz et al. realiza as simulações sempre pelo 

lado do PCC, o lado de média tensão dos transformadores não foi considerado, fixando 

estas tensões em um valor de 1 p.u. Conclui-se [2] que uma rede de distribuição poderá 

suportar novos geradores conectados, sem a necessidade da implementação de reforços, 

até que: 

1. A tensão no PCC exceda o limite máximo de 1,03 p.u., ou 

2. A carga dos equipamentos exceda 150% do seu valor nominal. 

Os limites de tensão estabelecidos pela ANEEL no Módulo 8 do PRODIST [19] para 

contratação junto às distribuidoras de energia elétrica são mais flexíveis que os limites 

alemães. Portanto, para redes brasileiras de distribuição de energia admite-se que a 

tensão no PCC atinja um limite máximo de 1,05 p.u. sem que haja desobediência à 

legislação. 

3.5. Comparação das estratégias para redução dos impactos da 
Geração Distribuída 

A determinação da capacidade de absorção na rede de distribuição foi realizada 

por Stetz et al. [2] com incrementos de 50% na quantidade inicial de geradores 

conectados, com acréscimos de 6 geradores por vez. No entanto, considerando o pior 
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cenário, a capacidade foi atingida já no 5º gerador extra, o que demonstra a necessidade 

de determinação da estratégia a ser utilizada para a redução da tensão no ponto de 

acoplamento. Deve-se determinar a efetividade de cada estratégia na resolução do caso 

específico e então deve-se realizar uma análise econômica para determinar qual a técnica 

mais viável. 

O custo total anual de cada estratégia é dividido entre os custos para o operador 

do sistema de distribuição de energia e os custos para o operador da unidade geradora e 

são compostos por alguns componentes, tais quais: 

1. Custos para o operador do sistema de distribuição de energia 

a. Custos de novos cabos; 

b. Custos da instalação dos novos cabos; 

c. Custos da troca de transformadores; 

d. Custos da implementação de OLTC; 

e. Custos das perdas na rede; 

f. Custos da compensação de reativos; 

2. Custos para o operador da unidade geradora 

a. Custo da necessidade da redução na injeção de potência reativa em 

determinadas estratégias. 

A simulação realizada por Stetz et al. considerando as premissas anteriormente 

descritas e considerando também um sistema semelhante ao encontrado nos subúrbios 

alemães, com 72% de capacidade fotovoltaica instalada em comparação com a capacidade 

inicial dos transformadores resultou na análise econômica apresentada na Figura 3.13. 

A análise econômica apresentada não contempla a estratégia 3.3.2 proposta em 

[13], mas há de se considerar que esta é uma variação da estratégia 3.3.1 na qual são 

realizados esforços para se reduzir o custo da necessidade da redução na injeção de 

potência reativa. Estes esforços serão contabilizados como novos custos para o operador 

do gerador, visto que é necessário adquirir bancos de baterias e inversores para que a 

técnica seja implementada. No entanto, é esperado que estes custos iniciais sejam 

justificados no médio e longo prazo graças à venda da energia armazenada. 



 
 

42 
 

 

Figura 3.13 - Custos anuais para as diferentes estratégias de controle [2], adaptado pelo autor 

3.6. Considerações finais 

A adoção da Geração Distribuída traz dificuldades extras para a operação dos 

sistemas de distribuição de energia elétrica. Conforme foi apresentado, o aumento no 

número de geradores conectados à rede causa uma série de problemas, um destes a 

elevação da tensão no PCC. Desta forma, os órgãos reguladores e as concessionárias 

devem desenvolver e aplicar estratégias visando mitigar este efeito, mantendo assim as 

tensões dentro dos limites estabelecidos. 

A implantação destas estratégias de mitigação deve ser avaliada quanto às suas 

respectivas eficácias e quanto aos custos de cada estratégia. Deve-se também avaliar quais 

são estratégias ideais para implementação pela distribuidora e quais podem ser aplicadas 

em forma de exigência aos consumidores com conexão GD. 
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Capítulo 4 

Simulação de uma rede de distribuição de energia 

4.1. Introdução 

Neste capítulo será apresentada a simulação de um sistema de distribuição de 

energia com a presença de geração distribuída, baseado em uma rede de distribuição real 

de uma cidade brasileira. Serão analisados diferentes cenários de penetração de 

geradores, de forma a se entender os efeitos de elevação de tensão apresentados no 

Capítulo 3. 

A simulação é realizada a partir dos softwares OpenDSS e Matlab, com a utilização 

dos scripts desenvolvidos por Castro [20] e Oliveira [21] acrescidos de pontuais 

adaptações a fim de se obter os resultados necessários para a análise realizada neste 

trabalho. 

De acordo com [22], o OpenDSS é um software apropriado para a implementação 

de simulações de sistemas de distribuição de energia elétrica. Há duas possibilidades de 

utilização do OpenDSS, uma na qual o usuário pode descrever o circuito, realizar a 

simulação e obter os resultados no próprio software e outra na qual o OpenDSS realiza a 

simulação por meio de uma interação com outro software, por exemplo, Matlab ou Excel. 

Ainda de acordo com Oliveira e Jota [22], os recursos do software foram concebidos para 

análise de redes elétricas inteligentes, atendendo as necessidades de análise dos sistemas 

com presença de GDs. 

4.2. Modelagem do sistema de distribuição de energia elétrica  

A rede de distribuição utilizada nesta simulação é baseada em uma rede de 

distribuição real, de uma cidade de médio porte e perfis de consumidores 

majoritariamente residenciais e comerciais, com dados reais fornecidos pela 

concessionária local. Os dados originais encontram-se em formato .kmz, neste arquivo 
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encontram-se as informações geográficas da rede de distribuição bem como as 

informações elétricas e construtivas das linhas e cargas em questão. Analisando o arquivo 

com os dados originais Castro [20] elaborou um modelo na linguagem do software 

OpenDSS que descrevesse tal rede de distribuição. Foram descritas 164 linhas. O OpenDSS 

não trabalha com a definição de barras, desta forma, as barras do sistema são definidas 

com a criação de linhas e a informação de quais barras cada linha conecta.  

O sistema utilizado por Castro [20] e Oliveira [21], conforme já mencionado, 

consiste em cargas residenciais e comerciais e foi considerado como unidade 

consumidora cada transformador em sua respectiva potência nominal. Oliveira realizou 

uma divisão destas cargas em diferentes perfis de consumo: residencial baixa renda, 

residencial média renda, residencial alta renda e comercial. As proporções adotadas 

foram: 20% de consumidores comerciais e 80% de consumidores residenciais. Entre os 

consumidores residenciais as proporções foram: 35,71% baixa renda, 57,14% média 

renda e 7,15% alta renda. Desta forma, adotou-se as quantidades de unidades 

consumidoras apresentadas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Distribuição das unidades consumidoras (transformadores) 

Tipo Percentual Global Nº de unidades Percentual Real 

Residencial baixa renda 28,57% 31 28,70% 

Residencial média renda 45,71% 49 45,47% 

Residencial alta renda 5,72% 6 5,55% 

Comercial 20% 22 20,37% 

 

Para analisar o comportamento desta rede de distribuição na presença de geração 

distribuída faz-se necessário inserir geradores na simulação. De acordo com o que foi 

apresentado no item 2.3 do Capítulo 2, a parcela mais expressiva de conexões GD no Brasil 

consiste em geradores fotovoltaicos. Tendo em vista essa informação e considerando que 

a área analisada é uma zona urbana, com suas limitações de espaço físico, a simulação 

adota geradores fotovoltaicos nas unidades residenciais e comerciais. Enquanto os 

geradores diesel apresentam uma potência constante em toda a sua operação, os 

geradores fotovoltaicos apresentam uma curva de potência variável ao longo do dia, 

conforme apresentado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Curva de geração fotovoltaica [21] 

4.3. Cenários de simulação 

As simulações dos sistemas de distribuição de energia elétrica foram realizadas em 

diferentes cenários: sem a presença de Geração Distribuída e com GDs em diferentes 

níveis de penetração. O sistema utilizado nesta série de simulações é representado 

graficamente no Anexo A-1, sendo suas cargas nominais e geradores apresentados na 

Tabela Apêndice A.1. 

4.3.1. Sem a presença de GDs 

O primeiro cenário consiste na rede de distribuição sem a presença de unidades 

geradores, todas as conexões são exclusivamente consumidoras. A apresentação deste 

cenário é importante para ser tomada como base nas situações em que há presença de 

geração conectada às unidades consumidoras. 

São apresentadas duas situações: com a tensão do barramento de referência igual 

a 1,0 p.u. e com a tensão deste mesmo barramento ajustada em 1,05 p.u. o que é usual 

para garantir que os consumidores mais distantes não recebam valores de tensão fora dos 

limites de ±5% permitidos por norma [19]. A Figura 4.2 apresenta o perfil de tensão na 

rede de distribuição simulada, ao longo das 24 horas de um dia, considerando os perfis de 

consumo apresentados no Anexo A-1.3, para uma tensão ajustada em 1,05 p.u. no trafo da 
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subestação, já a Figura 4.3 apresenta este mesmo perfil para uma tensão ajustada em 1.0 

p.u. na saída da subestação. 

 

Figura 4.2 - Perfil de tensão para subestação ajustada a 1.05 pu 

 

Figura 4.3 - Perfil de tensão para subestação ajustada a 1.00 pu 
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Foi apresentado nos capítulos iniciais deste trabalho que a implantação de GDs ao 

longo de uma rede de distribuição de energia elétrica pode causar elevações de tensão. 

Portanto, deve-se analisar situações limite, como a apresentada na Figura 4.2, visto que 

elevações de tensão, nestes casos, podem resultar em grandezas acima dos limites 

estabelecidos. 

A Figura 4.4 permite observar o sentido dos fluxos de potência ativa entre as barras 

em cada momento do dia. Sabe-se que: 

 𝑃𝑘𝑚 =
𝑉𝑘𝑉𝑚

𝑥𝑘𝑚
sin(𝜃𝑘 − 𝜃𝑚) (4.1) 

Na qual 𝑃𝑘𝑚 refere-se ao fluxo de potência entre as barras k e m; 𝑉𝑘e 𝑉𝑚 referem-

se respectivamente aos módulos da tensão nas barras k e m; 𝑥𝑘𝑚 é a reatância da linha 

entre as barras k e m (desprezando-se a resistência) e 𝜃𝑘e 𝜃𝑚 referem-se ao ângulos de 

tensão nas referidas barras. 

Portanto, ao analisar, em um mesmo instante do dia, os ângulos de tensão de duas 

barras adjacentes pode-se afirmar que o fluxo de potência ativa seguirá da barra que 

apresenta o ângulo mais adiantado para a barra que possui o ângulo mais atrasado. Neste 

cenário de análise, a potência irá fluir sempre no sentido da subestação (barra 1) para as 

extremidades da rede de distribuição, o que poderá não ocorrer nos cenários seguintes. 

Por exemplo, a barra 15 desta rede está conectada às barras 12, 16 e 17 como pode ser 

verificado no Anexo A-1.2 verifica-se os seguintes ângulos de tensão nestas barras às 

13:00. 
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Figura 4.4 - Ângulos da tensão ao longo da rede e ao longo do dia 

Os dados apresentados na Tabela 4.2 permitem afirmar que a barra 15 recebe 

potência ativa da barra 12 e fornece potência ativa para as barras 16 e 17. 

Tabela 4.2 - Exemplo dos ângulos de tensão (fase C) das barras adjacentes à barra 15 

BARRA ÂNGULO (O) 

15 119,716 

12 119,756 

16 119,715 

17 119,686 

4.3.2. Presença de Geração Distribuída em alta concentração 

Nesta análise, as GDs encontram-se conectadas às unidades consumidoras. Os 

consumidores contam com a conexão de unidade geradora à rede de distribuição nestes 

cenários. Foram considerados os seguintes critérios de alta concentração de GDs: 

1. Geração Distribuída conectada em 75% dos consumidores 
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Neste critério, há conexões de todas as classificações de consumidores (Alta Renda, 

Média Renda, Baixa Renda e Comercial). Existem conexões GD em 75% do total de 

unidades consumidoras, o que representa cerca de 72,6% da potência instalada.  

Foram analisados cenários em que a unidade geradora é equivalente a 100% e 

120% da potência do transformador ao qual está conectada. A opção de gerar até 120% 

da capacidade individual de cada transformador se deu porque, de acordo com as curvas 

de carga apresentadas no Anexo, a demanda instantânea mínima de potência dentre todos 

os tipos de carga é próxima a 20% da capacidade. Dessa forma, garante-se que nenhum 

transformador terá sua potência nominal excedida. 

2. Geração Distribuída conectada em 100% dos consumidores 

Considerou-se a presença de geração distribuída em todos os consumidores 

conectados à esta rede de distribuição. Os cenários foram os mesmos da primeira análise. 

 

4.3.2.1. Geração Distribuída conectada em 75% dos consumidores  

A Figura 4.5 e a Figura 4.6 apresentam o perfil de tensão para os cenários de 

geração neste critério. Nota-se que no cenário em que as GDs correspondem a 100% da 

carga do transformador, não se observa elevações de tensão acima do limite considerado 

de 1,05 pu. Já no cenário com 120% de geração em relação a potência nominal do 

transformador, algumas regiões apresentam tensões em desacordo com o limite 

considerado de 1,05 pu. 

É possível perceber pela Figura 4.5 que, mesmo no horário de pico da geração 

fotovoltaica, as elevações de tensão pouco ultrapassam o limite de 1,05 pu. São registradas 

medições no valor de 1,0514 pu em regiões puramente residenciais, ou seja, com baixa 

demanda no horário de pico de geração. Observa-se também, que na região de cargas 

comerciais (vizinhanças das barras 72 a 103), a elevação de tensão é menor, uma vez que 

a curva de demanda deste tipo de carga possui forte correlação com a curva de geração 

fotovoltaica, ou seja, o momento de maior geração coincide com o momento de maior 

demanda. 
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Figura 4.5 - Perfil de tensão para o sistema com GD correspondente a 100% da carga 

Assim como no cenário anterior, pode-se observar pela Figura 4.6 elevações de 

tensão, principalmente nas proximidades de unidades residenciais com a conexão de 

geradores. Os valores das elevações de tensão são maiores que no primeiro cenário, uma 

vez que a injeção de potência também é maior, são registrados pontos com tensão de até 

1,0533 pu. Neste cenário, também é observável que a elevação de tensão na região 

comercial é menor. Nota-se também que o degrau da tensão entre a região comercial e a 

região residencial nos horários de pico de geração é maior que na análise anterior. 

Verificou-se que a máxima elevação de tensão ocorreu na barra 161 da rede de 

distribuição, o que é detalhado na Figura 4.7. Observa-se que com o aumento do 

fornecimento de potência por meio da geração distribuída fotovoltaica, as elevações de 

tensão tornam-se mais significantes e duradouras. 
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Figura 4.6- Perfil de tensão para o sistema com GD correspondente a 120% da carga 

 

Figura 4.7 - Elevação de tensão na barra 161 
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4.3.2.2. Geração Distribuída conectada em 100% dos consumidores  

Neste critério, apresentado pela Figura 4.8 e pela Figura 4.9, todos os 

consumidores contam com uma conexão GD. Foram analisados os mesmos cenários do 

critério anterior: com a GD correspondendo individualmente a 100% e a 120% da 

potência nominal do transformador. 

Em ambos os cenários abaixo apresentados, as elevações de tensão provocadas 

pela presença de geração distribuída superaram o limiar de 1,05 pu nos momentos 

próximos ao pico da geração fotovoltaica. Como fundamentado pela Equação (3.6), nota-

se que a elevação de tensão é tão maior quanto a injeção de potência ativa no sistema, 

portanto, para o cenário em que as GDs correspondem a 100% da potência individual dos 

transformadores, verifica-se uma tensão máxima de 1,0548 pu, enquanto no outro 

cenário pode-se verificar uma tensão máxima de 1,0573 pu. 

 

 

Figura 4.8- Perfil de tensão para o sistema com GD correspondente a 100% da carga 
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Figura 4.9 - Perfil de tensão para o sistema com GD correspondente a 120% da carga 

Assim como na análise anterior, elevações máximas de tensão ocorreram na barra 

161 em ambos os cenários. Desta forma, o gráfico detalhado da tensão nesta barra, 

apresentado na Figura 4.10 também possibilita observar que o aumento da injeção de 

potência não só colabora com o aumento da elevação de tensão, mas também com o 

aumento da duração deste efeito. 
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Figura 4.10 - Elevação de tensão na barra 161 

4.3.3. Inversão do fluxo de potência ativa 

A análise comparativa entre os ângulos de tensão na vizinhança da barra 15 

realizada na ausência de geração distribuída pode ser repetida com a finalidade de 

verificar se ocorreu inversão do fluxo de potência neste trecho da rede com a inserção de 

GDs. O comparativo é apresentado na Figura 4.12, que representa os ângulos de tensão 

nesta vizinhança para 75% de presença das GDs e na Figura 4.12, que representa os 

mesmos resultados para o critério em que os clientes contam com conexão de GDs. 

Devido às características da geração fotovoltaica, nota-se que as características 

permanecem inalteradas entre 18:00 e 6:00 em todos os cenários. No primeiro cenário, a 

barra 17 encontrava-se mais atrasada em relação às demais, visto que esta barra se 

encontra mais distante da subestação, portanto, em situações em que não há presença de 

GDs irá receber potência diretamente da barra 15. 
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Figura 4.11 - Ângulos de tensão na vizinhança da barra 15 (fase C) – 75% de presença de GDs 

 

 

 

Figura 4.12 - Ângulos de tensão na vizinhança da barra 15 (fase C) – 100% de presença de GDs 

Verifica-se que com a implementação de geradores ao longo da rede, ocorre uma 

intensificação da inversão de sentido dos fluxos de potência, o aumento da potência dos 

geradores também acarreta neste efeito. Isso pode ser verificado principalmente pelos 

ângulos das barras 12 (mais próxima à subestação) e 17 (mais distante da subestação). Se 
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na ausência de GDs a barra 12 era a mais adiantada e a 17 a mais atrasada, a situação se 

inverte com a presença de GDs. 

O aumento do percentual de geração em relação à carga instalada e o aumento da 

presença de GDs fazem com que a inversão do fluxo de potência ocorra em um período 

maior do dia. Faz também com que todos os ângulos se adiantem nesta vizinhança, que 

está localizada em uma região com a presença de geradores. 

A inversão do sentido de fluxo de potência também é verificada na barra 1 

(subestação). Nota-se pelos perfis de tensão apresentados na análise da rede sem a 

presença de GDs que o horário de maior demanda nesta região ocorre a partir do fim da 

tarde, no entanto os sistemas fotovoltaicos apresentam seu pico de geração ao meio dia, 

horário em que a demanda de potência é baixa. Portanto, como pode ser verificado pela 

Figura 4.13, mesmo na situação de GD em 100% da potência das cargas poderá ocorrer 

inversão de sentido do fluxo de potência uma vez que a demanda não corresponde à 

potência total instalada, mas sim à uma fração deste valor. 

 

 

Figura 4.13  - Sentidos do fluxo de potência entre as barras 1 e 2 (à esquerda 75% de presença de GDs e à 
direita 100% de presença de GDs) 

4.4. Considerações finais 

As simulações cujos resultados foram apresentados ao longo deste Capítulo 4 

puderam comprovar a hipótese apresentada pela revisão bibliográfica deste trabalho, na 

qual a Geração Distribuída de energia elétrica pode causar elevações de tensão nas redes 

de distribuição de energia. Verificou-se por meio destas simulações, que encontram-se 
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resumidas na Tabela 4.3 que determinados cenários podem causar uma elevação de 

tensão acima dos limites estabelecidos para a perfeita segurança dos usuários e 

equipamentos. Desta forma, torna-se necessário discutir e implementar soluções para que 

redes com alta penetração de geradores possam manter a tensão em um nível seguro e 

estável. 

Tabela 4.3 - Comparativo dos cenários analisados (Fase C) 

Cenário 75% de 

penetração; 

100% de P trafo 

75% de 

penetração; 

120% de P trafo 

100% de 

penetração; 

100% de P trafo 

100% de 

penetração; 

120% de P trafo 

Barra Barra 161 Barra 161 Barra 161 Barra 161 

V (pu) 1,0514 1,0533 1,0548 1,0573 

Ângulo (o) 120,547 120,744 120,907 121,174 
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Capítulo 5 

Estratégias para mitigar a elevação de tensão nas 
redes com alta penetração de GDs 

Ao longo do Capítulo 3 foram apresentadas algumas estratégias úteis para a 

redução ou eliminação dos efeitos de elevação de tensão nas redes de distribuição de 

energia com muitas conexões de GDs. Neste capítulo, as estratégias apresentadas nos 

itens 3.3.1 e 3.3.3 serão implementadas, por meio de simulações, nos cenários abordados 

no Capítulo 4. 

5.1. Limitação do fornecimento de potência ativa  

Assim como foi apresentado no item 3.3.1 a simulação foi realizada considerando 

um limite de geração fixado em 70% da capacidade instalada. Tal limitação foi 

implementada, utilizando a mesma simulação realizada no capítulo anterior, apenas 

reduzindo o valor das injeções de potência ativa pelos geradores fotovoltaicos. Nesta 

análise serão apresentados os resultados para o sistema com GDs conectadas em 100% 

das unidades consumidoras. Este caso é o mais crítico apresentado no capítulo anterior e 

os resultados também serão válidos para outros cenários. 

Percebe-se pela Figura 5.1 que a elevação de tensão provocada pela geração 

distribuída neste cenário não ultrapassa o limite de 1,05 pu, demonstrando que para a 

situação apresentada, a estratégia de se limitar o fornecimento de potência ativa pode ser 

considerada eficaz. 

A Figura 5.2 no entanto, mostra que apesar da redução na geração e nos níveis de 

tensão dos PCCs, a rede de distribuição continua fornecendo potência ativa para a 

subestação, isso pode ser explicado principalmente pelas características da rede e pelas 

curvas de consumo apresentadas no Anexo A-1.3. Trata-se de uma rede com cargas 

majoritariamente residenciais e com pico de demanda nos períodos vespertino e noturno, 

o que não coincide com o pico da geração fotovoltaica. 
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Figura 5.1 - Perfil de tensão para o sistema com GD correspondente a 70% da carga; 100% de penetração 
de Geração Distribuída 

 

Figura 5.2 – Ângulos de tensão para o sistema com GD correspondente a 70% da carga; 100% de 
penetração de Geração Distribuída 
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A Figura 5.3 apresenta detalhadamente o comportamento dos ângulos de tensão, 

em cada barra, no momento de máxima geração fotovoltaica. É possível notar que todas 

as barras se encontram mais adiantadas que a barra de referência (barra 1), o que 

significa que a potência gerada neste momento é suficiente para atender toda a demanda 

local da rede e que ainda há fluxo de potência entre esta rede e a subestação, isto sem 

ocorrências de elevação de tensão acima de 1,05 pu. 

 

Figura 5.3 - Detalhe dos ângulos de tensão na rede às 12:00 

5.2. Compensação de potência reativa pelas unidades geradoras 

A estratégia de fornecimento de potência reativa em cada unidade geradora 

visando reduzir os efeitos de elevação de tensão consiste em alterar o fator de potência 

das unidades geradoras na simulação realizada. Desta forma, a geração/consumo de 

potência reativa terá a mesma curva de geração que a geração de potência ativa, 

apresentada pela Figura 4.1. A simulação foi realizada sobre o cenário em que 100% dos 

consumidores contam com geradores equivalentes a 100% da potência instalada 
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Cabe ressaltar que a maior parte dos geradores fotovoltaicos atualmente 

produzidos e já instalados não é capaz de gerar potência reativa. O conteúdo apresentado 

pelo item 3.3.3, apresenta a possibilidade das distribuidoras de energia elétrica exigirem 

dos consumidores com conexão GD o fornecimento de potência reativa. Os 

compensadores mais comuns não podem ser regulados de forma contínua. Desta forma, 

para se conseguir implementar uma curva de injeção de potência reativa com aspecto 

semelhante à curva de injeção de potência ativa, seria necessário implementar um sistema 

de controle para compensação de reativos, baseado no que está descrito no item 3.3.5. 

 

 

Figura 5.4 - Perfil de tensão do sistema com compensação de potência reativa pelas unidades geradoras 

Esta solução foi implementada no OpenDSS com a alteração do parâmetro pf (Fator 

de Potência) em cada unidade geradora, conforme a linha de código abaixo exemplificada. 

Na linguagem do software, o fator de potência negativo significa que os fluxos de potência 

ativa e de potência reativa estão em sentidos opostos, ou seja, o gerador está fornecendo 

potência ativa e consumindo potência reativa. 
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Figura 5.5 – Ângulos de tensão do sistema com compensação de potência reativa pelas unidades geradoras 

5.3. Compensação de potência reativa pela concessionária 

Esta estratégia consiste na implementação de um ou mais compensadores de 

potência reativa conectados ao longo da rede de distribuição durante os horários de pico 

de injeção de potência ativa pelos geradores. O compensador implementado nesta 

simulação considera a idealidade de um banco indutivo, consumindo uma potência 

totalmente indutiva. 

Para possibilitar a implementação deste compensador foi criada no software 

OpenDSS uma nova barra, chamada Barra 163. Trata-se de um barramento trifásico, 

conectado à barra 160, no qual está conectado o compensador. No software o 

compensador é tratado como uma carga conectada à nova barra. Criou-se uma nova curva 

de carga, conforme apresentado pela Figura 5.6, para a representação do funcionamento 

do compensador e atribuiu-se à esta carga uma potência reativa compatível com a 

potência ativa total dos geradores, conforme apresentado no excerto seguinte. 
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NewLoad.T109 Bus1=barra163.1.2.3 Phases=3 Conn=LN Model=1 daily=LoadShape10

kV=13.8 kva=5000 

 

Figura 5.6 - Curva de funcionamento do compensador de Potência Reativa 

A implementação do compensador foi realizada no cenário em que 100% dos 

consumidores contam com geradores equivalentes a 100% da potência instalada. 

Observa-se pela Figura 5.7 que a instalação de um compensador de reativos com 

característica indutiva e potência 5000 kVAr na barra 163 foi suficiente para trazer os 

níveis de tensão para abaixo do limiar de 1,05 pu. Nota-se que nos horários próximos aos 

extremos da curva de geração fotovoltaica, nos quais a potência injetada é baixa, o 

compensador promove o surgimento de vales no perfil de tensão, no entanto estes vales 

não podem ser classificados como afundamentos visto que se encontram dentro do limite 

estabelecido de ±5%. 

A Figura 5.8 permite comparar o cenário no qual foi implementada a correção com 

o cenário corrigido, demonstrando que a inclusão deste compensador não altera a direção 

do fluxo de potência, contribuindo para adiantar ainda mais os ângulos de tensão no lado 

da distribuição. 
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Figura 5.7 - Perfil de tensão com a instalação de compensação de reativos pela concessionária 

 

Figura 5.8- Ângulos de tensão com a instalação de compensação de reativos pela concessionária 

A implementação prática desta estratégia passa pela instalação de um 
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rede somente em uma faixa de horários do dia. Para que isso seja possível, é necessário 

também implementar um controlador ou relé temporizado na instalação. Outro 

dificultador para a implementação prática desse tipo de compensação passa pelos dias 

nublados, nos quais a geração não ocorre conforme o esperado. Um controle menos 

grosseiro pode ser realizado com a conexão dos compensadores ocorrendo em degraus 

de potência, ao invés do estado binário proposto, ainda assim não seria possível controlar 

o compensador de forma contínua. [19] 

5.4. Regulador de tensão – OLTC 

Tomando como referência a estratégia proposta em 3.3.6 implementou-se 

reguladores de tensão conectados em três pontos da rede de distribuição. A simulação 

desta estratégia também foi realizada no cenário em que 100% dos consumidores contam 

com geradores equivalentes a 100% da potência instalada. 

5.4.1. Alocação dos reguladores 

Os reguladores de tensão foram alocados entre as barras 32 e 44; 127 e 134 que 

são conexões entre diferentes regiões da rede de distribuição e entre as barras 159 e 160 

que estão próximas à região com maiores elevações de tensão nos cenários com a 

presença de geração distribuída. As regiões com reguladores de tensão encontram-se 

destacadas no Anexo A-1.2. 

O exemplo seguinte demonstra a implementação de uma das fases de um banco de 

reguladores de tensão no Open DSS. Os reguladores de tensão funcionam a partir da 

implementação de transformadores e posterior utilização da função regcontrol, que 

implementa a regulação automática de tensão. 

 

new transformer.reg1a phases=1 windings=2 buses=(barra127.1 barra134.1) 

conns='wye wye' kvs="13.8 13.8" kvas="2000 2000" XHL=1 mintap=0.9 maxtap=1.1 

sub=yes 

new regcontrol.creg1a transformer=reg1a winding=2 vreg=13800 band=2 ptratio=166 

ctprim=2000 bus=barra127.1 enabled=True delay=60 
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5.4.2. Resultados 

O perfil de tensão apresentado pela Figura 5.9 apresenta todos os módulos de 

tensão abaixo do limite de 1,05 p.u. desta forma verifica-se que a implementação dos 

reguladores de tensão foi eficaz para a mitigação da elevação de tensão. 

Apesar da redução nos valores de tensão, se comparado ao cenário em que não 

havia a implementação da estratégia, a rede de distribuição continua fornecendo potência 

ativa ao barramento da subestação. O fluxo de potência ativa pode ser verificado pela 

interpretação da Figura 5.10 que traz os ângulos de tensão no momento de maior geração. 

Verifica-se que todas as barras se encontram mais adiantadas que a subestação, portanto, 

fornecendo potência ativa à mesma. 

 

 

Figura 5.9 - Perfil de tensão com a instalação de reguladores de tensão 
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Figura 5.10 - Ângulos de tensão com a instalação de reguladores de tensão 

5.5. Considerações Finais 

A Tabela 5.1 avalia as estratégias implementadas neste capítulo. As quatro 

estratégias são baseadas na etapa de revisão bibliográfica do Capítulo 3 e se mostraram 

eficazes no controle da tensão do PCC de sistemas com muitas conexões de GDs. 

Verifica-se, portanto, que é possível controlar os níveis de tensão em valores 

compatíveis com a regulamentação a partir de estratégias com pequeno grau de 

complexidade, como a limitação da injeção de potência ativa ou de estratégias mais 

complexas como a implementação de compensadores de reativos seguindo a curva de 

geração fotovoltaica. 

A escolha da estratégia mais adequada para determinado sistema deve ponderar 

alguns aspectos, de cunho técnico e econômico. Em sistemas cuja concentração de 

geradores já é realidade, a limitação das injeções de potência ativa causaria perdas aos 

consumidores e queda na capacidade de geração. No entanto, a exigência de compensação 

de reativos pelo consumidor pode resultar na exigência de um investimento impeditivo 
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para que o consumidor deseje instalar GDs em suas unidades. A implementação de 

compensadores pela distribuidora ou a instalação de reguladores são estratégias que não 

envolvem a criação de custos diretos para os consumidores, aumentando a satisfação dos 

mesmos. Assim, a escolha da estratégia deve ser feita considerando seus prós e contras, 

bem como o custo de oportunidade da não implementação das demais possibilidades.  

 

Tabela 5.1 - Comparativo das estratégias apresentadas 

Estratégia 
Eficácia no controle da 

tensão 

Inversão do fluxo de 

potência ativa 

Limitação das injeções de 

potência ativa 
SIM SIM 

Compensação de reativos 

pelo consumidor 
SIM SIM 

Compensação de reativos 

pela distribuidora 
SIM SIM 

Regulador de tensão SIM SIM 
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Capítulo 6 

Conclusão 

6.1. Introdução 

Os resultados alcançados neste trabalho podem ser divididos em basicamente três 

partes. 

A primeira parte consiste no estudo dos panoramas global, alemão e brasileiro da 

Geração Distribuída de energia elétrica, com a apresentação de dados sobre as potências 

instaladas, fontes de energia, históricos e legislações. A partir deste estudo pôde-se 

explorar parcialmente o mercado de energia elétrica, principalmente os aspectos do 

sistema de compensação de energia elétrica implementado no Brasil. 

A segunda parte consiste na revisão de bibliografias sobre os impactos causados 

pela alta concentração de geradores conectados às redes de distribuição de energia. 

Foram apresentadas algumas implicações da Geração Distribuída tanto do ponto de vista 

dos equipamentos elétricos quanto do ponto de vista da energia comercializada e seus 

parâmetros de qualidade. Por fim, a elevação de tensão provocado pela alta concentração 

de geradores foi tratado como um destaque, com uma apresentação mais detalhada de 

suas causas e de estratégias que visam a minimização do mesmo. 

A terceira parte consiste na confirmação dos conceitos apresentados na etapa de 

revisão bibliográfica por meio da simulação de uma rede de distribuição de energia real. 

A simulação apresentada permite verificar a existência de elevações de tensão, quando da 

alta concentração de geradores na referida rede de distribuição e as posteriores 

aplicações de estratégias para reduzir este efeito. 

6.2. Resultados Alcançados 

Ao longo do Capítulo 2, foi possível contextualizar o estado da implementação da 

Geração Distribuída ao redor do mundo. Pôde-se verificar que a implementação destas 
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soluções é uma maneira viável de suprir a demanda crescente por energia elétrica, 

principalmente nos locais em que há uma alta concentração de consumidores.  No entanto, 

o desenvolvimento e a aplicação das tecnologias de Geração Distribuída ainda não 

atingiram uma abrangência global, as pesquisas apresentadas comprovam que este 

mercado atualmente é bastante concentrado, principalmente nos países europeus, mas 

que as tendências apontam para um crescimento da participação de outros países na 

produção de energia por Geração Distribuída. O crescimento dos sistemas de GD traz 

consigo a possibilidade de diversificação da matriz energética dos países, facilitando a 

participação de fontes renováveis no processo de geração de energia. 

O levantamento dos efeitos adversos causados pelas altas taxas de concentração 

de Geração Distribuída em uma rede permite o desenvolvimento de técnicas e estratégias 

que evitem estes acontecimentos, visto que as tendências apresentadas apontam para um 

intenso crescimento da capacidade de GD não só no Brasil, mas também no mercado 

global. O principal problema apontado, sendo o foco principal deste trabalho, consiste na 

elevação de tensão que ocorre nos momentos em que a geração distribuída supera a carga 

conectada à rede. 

A teoria apresentada nos capítulos 2 e 3 são confirmadas por meio das simulações 

apresentadas nos capítulos 4 e 5. Verificou-se no Capítulo 4 que para a rede selecionada 

as curvas de geração e de demanda não são coincidentes, ou seja, nos horários em que 

ocorre o pico de geração fotovoltaica a demanda por energia elétrica é baixa e nos 

momentos em que a demanda é alta a geração é nula. Isso contribui para que o surgimento 

das elevações de tensão nos pontos de conexão (PCCs). Observou-se também que a 

duração das elevações de tensão acima dos limites estabelecidos, bem como a duração 

deste efeito está diretamente relacionada com a injeção de potência ativa, portanto a 

conexão de novos geradores e o aumento da potência injetada contribuem para o aumento 

dos níveis e da duração das elevações de tensão. 

No Capítulo 5 foram implementadas técnicas para a eliminação da elevação de 

tensão, seguindo as diretrizes apresentadas na etapa de revisão bibliográfica. Todas as 

estratégias apresentadas se mostram competentes para a mitigação destes efeitos, no 

entanto apresentam particularidades que determinam a escolha de uma técnica mais 

adequada para cada situação. Deve-se considerar critérios como custo de implementação 

e substituição de equipamentos, custos relacionados com a perda de energia gerada, 
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satisfação do cliente e eficiência na neutralização dos desvios de tensão para se realizar a 

escolha da estratégia adotada. 

6.3. Propostas de continuidade 

Os tópicos desenvolvidos neste trabalho permitem a proposição de atividades 

posteriores relacionadas ao tema em investigação. Visando a complementação deste 

estudo sugere-se: 

1. Proposição e simulação de outros métodos capazes de eliminar as elevações 

de tensão. 

2. Avaliação estatística de eficiência de cada estratégia em adequar os níveis 

de tensão. 

3. Criação de métodos para seleção da estratégia mais adequada para mitigar 

a elevação de tensão em uma rede.  
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Apêndice A 

Localização dos Geradores 

A-1 Dados dos geradores 

A Tabela Apêndice A.1 refere-se aos cenários de alta concentração de geração 

distribuída abordados no Capítulo 4. Os cenários foram numerados na ordem em que 

aparecem no referido capítulo: sendo o Cenário 1 – 100% de penetração de GDs gerando 

100% da potência individual dos transformadores; o Cenário 2 – 100% de penetração de 

GDs gerando 120% da potência individual dos transformadores; o Cenário 3 – 75% de 

penetração de GDs gerando 100% da potência individual dos transformadores e Cenário 

4 – 75% de penetração de GDs gerando 120% da potência individual dos 

transformadores. 

 

Tabela Apêndice A.1 - Tipos de Consumidores 

CARGA BARRA FASES CARGA 
(kVA) 

TIPO POTÊNCIA DOS GERADORES (kW) 

CENÁRIO 
1 

CENÁRIO 
2 

CENÁRIO 
3 

CENÁRIO 
4 

T1 2 ABC 45 RES. ALTA 
RENDA 

45 54 0 0 

T2 6 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T3 7 ABC 45 RES. MEDIA 
RENDA 

45 54 45 54 

T4 8 ABC 30 RES. ALTA 
RENDA 

30 36 30 36 

T5 9 ABC 30 RES. MEDIA 
RENDA 

30 36 0 0 

T6 10 ABC 45 RES. BAIXA 
RENDA 

45 54 45 54 

T7 12 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T8 13 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T9 14 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 0 0 
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T10 17 ABC 45 RES. BAIXA 
RENDA 

45 54 45 54 

T11 18 ABC 45 RES. MEDIA 
RENDA 

45 54 45 54 

T12 20 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T13 22 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 0 0 

T14 23 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T15 25 ABC 45 RES. BAIXA 
RENDA 

45 54 45 54 

T16 26 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T17 27 ABC 112 RES. MEDIA 
RENDA 

112 134 0 0 

T18 29 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T19 30 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T20 31 ABC 45 RES. BAIXA 
RENDA 

45 54 45 54 

T21 33 ABC 30 RES. BAIXA 
RENDA 

30 36 0 0 

T22 34 ABC 112 RES. MEDIA 
RENDA 

112 134 112 134 

T23 35 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T24 38 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T25 40 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 0 0 

T26 41 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T27 44 ABC 45 RES. MEDIA 
RENDA 

45 54 45 54 

T28 47 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T29 48 ABC 150 RES. BAIXA 
RENDA 

150 180 0 0 

T30 50 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T31 51 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T32 52 ABC 45 RES. ALTA 
RENDA 

45 54 45 54 

T33 53 ABC 150 RES. MEDIA 
RENDA 

150 180 0 0 

T34 55 ABC 112 RES. BAIXA 
RENDA 

112 134 112 134 
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T35 56 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T36 58 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T37 59 ABC 112 RES. MEDIA 
RENDA 

112 134 0 0 

T38 61 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T39 62 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T40 64 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T41 66 ABC 112 RES. ALTA 
RENDA 

112 134 0 0 

T42 67 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T43 69 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T44 72 ABC 75 COMERCIAL 75 90 75 90 

T45 74 ABC 150 COMERCIAL 150 180 0 0 

T46 75 ABC 75 COMERCIAL 75 90 75 90 

T47 76 ABC 75 COMERCIAL 75 90 75 90 

T48 77 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T49 78 ABC 150 COMERCIAL 150 180 0 0 

T50 80 ABC 225 COMERCIAL 225 270 225 270 

T51 82 ABC 75 COMERCIAL 75 90 75 90 

T52 84 ABC 112 COMERCIAL 112 134 112 134 

T53 87 C 15 COMERCIAL 15 18 0 0 

T54 88 C 37 COMERCIAL 37 44 37 44 

T55 89 ABC 75 COMERCIAL 75 90 75 90 

T56 90 ABC 75 COMERCIAL 75 90 75 90 

T57 91 ABC 45 COMERCIAL 45 54 0 0 

T58 92 B 15 COMERCIAL 15 18 15 18 

T59 94 ABC 30 COMERCIAL 30 36 30 36 

T60 95 ABC 30 COMERCIAL 30 36 30 36 

T61 96 ABC 112 COMERCIAL 112 134 0 0 

T62 97 ABC 150 COMERCIAL 150 180 150 180 

T63 98 ABC 75 COMERCIAL 75 90 75 90 

T64 100 ABC 45 COMERCIAL 45 54 45 54 

T65 102 ABC 45 COMERCIAL 45 54 0 0 

T66 103 ABC 262 COMERCIAL 262 314 262 314 

T67 104 ABC 45 RES. ALTA 
RENDA 

45 54 45 54 

T68 105 ABC 45 RES. BAIXA 
RENDA 

45 54 45 54 

T69 106 ABC 45 RES. BAIXA 
RENDA 

45 54 0 0 

T70 108 ABC 30 RES. MEDIA 
RENDA 

30 36 30 36 
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T71 109 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T72 111 ABC 45 RES. BAIXA 
RENDA 

45 54 45 54 

T73 112 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 0 0 

T74 113 ABC 45 RES. ALTA 
RENDA 

45 54 45 54 

T75 114 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T76 115 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T77 116 ABC 112 RES. MEDIA 
RENDA 

112 134 0 0 

T78 117 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T79 119 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T80 121 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T81 123 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 0 0 

T82 125 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T83 126 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T84 128 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T85 129 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 0 0 

T86 131 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T87 132 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T88 133 ABC 112 RES. BAIXA 
RENDA 

112 134 112 134 

T89 134 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 0 0 

T90 136 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T91 127 ABC 112 RES. BAIXA 
RENDA 

112 134 112 134 

T92 138 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T93 140 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 0 0 

T94 141 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 75 90 

T95 142 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 
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T96 144 ABC 45 RES. MEDIA 
RENDA 

45 54 45 54 

T97 145 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 0 0 

T98 146 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T99 149 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T100 150 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T101 151 ABC 75 RES. BAIXA 
RENDA 

75 90 0 0 

T102 153 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T103 155 ABC 45 RES. MEDIA 
RENDA 

45 54 45 54 

T104 157 ABC 45 RES. BAIXA 
RENDA 

45 54 45 54 

T105 158 ABC 30 RES. BAIXA 
RENDA 

30 36 0 0 

T106 159 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T107 161 ABC 75 RES. MEDIA 
RENDA 

75 90 75 90 

T108 162 A 15 RES. MEDIA 
RENDA 

15 18 15 18 
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Anexo A 

Dados do sistema 

A-1 Dados do Sistema 

A-1.1  Tipos de cabos 

Os tipos dos cabos utilizados na simulação, suas respectivas participações na rede 

considerada e suas características elétricas encontram-se representadas na Tabela Anexo 

A.1. 

Tabela Anexo A.1 - Tipos de cabos utilizados no sistema [21], [23], adaptado pelo autor 

Condutor 

Seção do 

condutor 

(mm²) 

Porcentagem 

de utilização 

(%) 

Resistência 

R1 (Ω/km) 

Reatância 

X1 60 Hz 

(Ω/km) 

Corrente 

Máxima 

(A) 

50 mm 50 10,73 0,822 0,2682 225 

150 mm 150 34,32 0,264 0,2417 456 

1/0 AWG 42,4 10,55 0,3766 0,4513 205 

2 AWG 33,6 4,08 0,5561 0,3467 152 

4 AWG 21,2 29,85 0,9341 0,4904 115 

6 AWG 13,3 10,48 1,4854 0,5078 103 

 

A-1.2 Traçado do Sistema 

O traçado do sistema utilizado neste trabalho está representado na Figura Anexo 

A.1.  A subestação encontra-se conectada à barra 1. 
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Figura Anexo A.1- Traçado do sistema, subestação destacada próxima ao canto superior esquerdo [20] 
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Figura Anexo A.2- Traçado do sistema, região 1 [20] 
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Figura Anexo A.3- Traçado do sistema, região 2 [20] 
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Figura Anexo A.4- Traçado do sistema, região 3 [20] 
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Figura Anexo A.5- Traçado do sistema, região 4 [20] 
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Figura Anexo A.6- Traçado do sistema, região 5 [20] 
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Figura Anexo A.7- Traçado do sistema, região 6 [20] 

  



 
 

85 
 

A-1.3 Cargas 

 

Figura Anexo A.8 - Curvas de carga para consumidores residenciais de baixa renda [21] 

 

Figura Anexo A.9 - Curvas de carga para consumidores residenciais de média renda [21] 
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Figura Anexo A.10 - Curvas de carga para consumidores residenciais de alta renda [21] 

 

Figura Anexo A.11- Curvas de carga para consumidores comerciais [21] 
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