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RESUMO 

 

Com o crescimento do uso de fontes alternativas de energia, há um 

grande interesse na integração de unidades de geração distribuída (GD), 

fazendo com que o Sistema Elétrico de Potência (SEP) opere não mais de forma 

unidirecional, mas sim com um fluxo de potência bidirecional. Sendo assim, 

devido a este crescimento em redes de distribuição, justificam-se incentivos ao 

desenvolvimento de ferramentas computacionais que auxiliem em estudos 

próximos do comportamento real. Portanto, o presente trabalho tem por objetivo 

analisar os principais impactos em regime permanente da geração distribuída 

fotovoltaica (GDF) na rede de distribuição da Universidade Federal do Pará 

(UFPA). Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica dos principais estudos 

envolvendo estes impactos. Em seguida, para a modelagem, escolheu-se o 

software OpenDSS. Foram determinados os cenários de simulações de 

penetração de GDF. As análises foram feitas em curvas de carga para um dia 

útil, sábado e domingo. A aquisição das curvas de carga foi feita através do 

software Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica (SISGEE), que monitora 

online grandezas elétricas dos prédios da UFPA, como consumo, potência, 

tensão, corrente, dentre outras. Para uma análise mais real foram aquisitados 

dados de temperatura ambiente e irradiância da região de Belém do Pará. Além 

disso, foram utilizados dados comerciais de um painel fotovoltaico e um inversor. 

Os resultados mostraram o impacto significativo da inserção de GDF na melhora 

ou piora do perfil de tensão da rede, resultando em alguns casos de sobretensão, 

redução ou aumento das perdas técnicas verificadas nas linhas e 

transformadores, a depender do nível de penetração fotovoltaica e sua 

localização, além do benefício financeiro e ambiental. 

 

Palavras-chave: Geração Distribuída Fotovoltaica, Modelagem de Sistemas 

Elétricos, Análise economia e ambiental, Perdas Técnicas, Qualidade de energia 

elétrica. 
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ABSTRACT 

 

With the growth in the use of alternative energy sources, there is a great 

interest in the integration of distributed generation units (DG), making the Electric 

Power System (EPS) no longer operate unidirectionally, but as a flow of 

bidirectional power. Thus, due to this growth in distribution networks, incentives 

to the development of computational tools which help in studies close to real 

behavior are justified. Therefore, this work aims to analyze the main impacts in 

steady state of photovoltaic distributed generation (PDG) in the distribution 

network of the Universidade Federal do Pará (UFPA). For this, a literature review 

of the main studies involving these impacts was carried out. Then, for modeling, 

choose the OpenDSS software. PDG penetration simulation scenarios were 

determined. Analysis were performed on loadshapes for one working day, 

saturday and sunday. The acquisition of loadshapes was made through the 

Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica (SISGEE) software, which 

monitors on-line electrical quantities of UFPA buildings, such as consumption, 

power, voltage, current, among others. For a more real analysis, ambient 

temperature and irradiance data from the Belém of Pará region were acquired. In 

addition, commercial data from a photovoltaic panel and an inverter were used. 

The results are lower than the significant impact of inserting PDG in improving or 

worsening the voltage profile of the network, eliminating in some cases 

overvoltage, reduction or increase in technical losses verified in lines and 

transformers, depending on the level of photovoltaic penetration and its location, 

in addition to the financial and environmental benefit. 

 

Keywords: Photovoltaic Distributed Generation, Modeling of Eletrical Systems, 

economic and environmental analysis, Technical Losses, Power Quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Gerais 

O Sistema Elétrico de Potência (SEP) tem se tornado cada vez maior e 

mais complexo, aumentando cada vez mais a extensão e capacidade das linhas 

de transmissão. Essas linhas são responsáveis por interligações de regiões de 

um país inteiro e até entre países, a exemplo da interligação do Brasil com os 

sistemas do Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela (MONTECELLI; GARCIA, 

2011). 

 O sistema de transmissão de energia, o qual faz parte do SEP, torna-se 

cada vez mais robusto, utilizando sofisticadas técnicas e ferramentas de análise, 

assim como conta com diversos pontos de medição em tempo real, ao passo 

que no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (SDEE) o levantamento de 

dados representa um problema devido a diversos fatores, dentre eles se destaca 

a grande quantidade de consumidores para poucos pontos de medição 

(BARBOSA, 1995; MILANO, 2012). Somado a estes fatores, o sistema de 

distribuição deve se adequar a inserção de novos agentes presentes dentro do 

SEP, como por exemplo a geração distribuída (GD), bancos de baterias, veículos 

elétricos e a possibilidade de reação dos consumidores, contextualizando o 

conceito de smart grids. O que resulta na necessidade do desenvolvimento de 

novas metodologias, técnicas e ferramentas para sua operação e planejamento 

(BALAMURUGAN; SRINIVASAN, 2011; BARBOSA, 1995; GARCIA; PEREIRA; 

JR, 2001). Como comentando anteriormente, com a adição da GD crescendo 

cada vez mais dentro do SEP, estudos para compreender os impactos deste tipo 

de geração tem sido incentivados.   

A GD representa grandes benefícios para o sistema elétrico, entre eles 

estão o adiamento de investimentos em expansão dos sistemas de transmissão 

e distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução no carregamento das redes, 

a minimização das perdas técnicas, melhoria no perfil de tensão e a 

diversificação da matriz energética (ANEEL, 2018a). Portanto, é fundamental a 

compreensão do contexto histórico e das projeções de crescimento para a GD. 

A matriz de geração de energia elétrica brasileira é predominantemente 

hidráulica. Contudo, apesar de ter aumentado com o passar dos anos, sua 

participação na geração final total diminui de 92,77% para 63,52% entre os anos 
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de 1990 e 2019, demonstrando o crescimento da diversificação da matriz elétrica 

brasileira (IEA, 2020).  

 

 

Figura 1.1 – Geração de eletricidade por fonte energética no Brasil (IEA, 2020). 

 Com o crescimento econômico, populacional, industrial e com o aumento 

participativo dos veículos elétricos no setor de transporte é esperado que o 

consumo de energia elétrica continue aumentando (IEA, 2020).  

Porém, esse aumento da demanda e do consumo de energia elétrica é 

visto como um dos principais fatores que impactam o meio ambiente (FERREIRA 

et al., 2018; IEA, 2020). Por isso, o progresso tecnológico e econômico mundial 

de modo sustentável está em evidência. O aumento do consumo a partir de 

fontes não emissoras de dióxido de carbono (𝐶𝑂2), como usinas eólicas e 

solares, bem como o aumento da eficiência energética em equipamentos e 

processos produtivos está sendo fundamental para as discussões sobre 

sustentabilidade. Em 2040, as energias renováveis devem atingir a mesma 

participação na geração de eletricidade mundial que o carvão (IEA, 2020). 

Com o progresso tecnológico, custos mais competitivos e com menor 

impacto ambiental as fontes de energia eólica e solar dominam o crescimento de 

energias renováveis. Como dito anteriormente, apesar das hidrelétricas ainda 

apresentarem a maior parcela na matriz energética brasileira, a demanda por 

este tipo de geração tende a diminuir, haja vista que causam problemas 

ambientais como alagamento de grandes áreas e emissão de gás metano, além 

de serem dependentes do ciclo hidrológico da região de implementação 

(FERREIRA et al., 2018).    
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Outro fator que contribui com o domínio da fonte solar no Brasil é devido 

sua média anual de radiação solar global diária variar entre 4,53 kWh/m².dia e 

5,49 kWh/m².dia (BUENO PEREIRA et al., 2017). Devido a esses fatos e outros 

motivos, como o aumento de incentivos governamentais, avanços de 

tecnologias, facilidades em regulamentações e melhores preços, o Brasil vem 

aumentado a sua geração solar fotovoltaica (GSF). 

O Brasil possuía no mês de janeiro de 2021, 8021,1 megawatts (MW) de 

potência instalada de fonte solar fotovoltaica, o que representava cerca de 4,4% 

da capacidade instalada total no país. Desse total, 3288,3 MW correspondem à 

geração centralizada (GC), ou seja, usinas de maior porte e 4732 MW em GD, 

que consiste basicamente na geração elétrica localizada junto ou próxima aos 

centros de consumo, geralmente localizadas em casas, edifícios comerciais e 

públicos, áreas rurais e condomínios. Apesar da participação em relação ao total 

ainda ser pequena, a capacidade instalada de GSF no mesmo mês no ano 

anterior, ou seja, em janeiro de 2020, era de 4625 MW, o que representa  um 

aumento de 173,42% (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2020). 

Em um rápido levantamento no site da ANEEL, no período de julho de 

2021, o Brasil possuía mais de 6 GW de capacidade instalada de GD com a 

energia solar fotovoltaica representando a maior parcela por tipo de geração 

(aproximadamente 97%), conforme apresentado na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 – Potência instalada de Geração Distribuída em relação a fonte energética (%) 
(ANEEL, 2021). 

Em relação a alguns incentivos governamentais a Lei n° 10.848, de 15 de 

março de 2004 deu início ao conceito de geração distribuída no Brasil prevendo 

a possibilidade de as distribuidoras contratarem energia também desta forma. 
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Entretanto, não era prevista a compra de energia de unidades consumidoras que 

injetassem na rede o seu excedente através de sistemas fotovoltaicos. 

Em 2012, a ANEEL estabeleceu o grande marco para a conexão de 

sistemas fotovoltaicos nas redes de distribuição de energia ao editar a Resolução 

Normativa ANEEL n° 482, de 17 de abril de 2012, que estabelece as condições 

gerais para o acesso de micro e minigeração distribuída aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia. Essa 

Resolução, foi alterada pela Resolução Normativa nº 687, de 24 de novembro 

de 2015, que criou a possibilidade, dentre outras, de geração distribuída em 

empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. 

Também em 2015, o Ministério de Minas e Energia (MME), por meio da 

Portaria MME nº 538, de 15 de dezembro de 2015, criou o Programa de Geração 

Distribuída (ProGD), que tem como principal objetivo promover e incentivar a 

geração distribuída a partir de fontes renováveis e cogeração em edifícios 

públicos e privados, podendo ser residenciais, comerciais e até mesmo 

industriais. 

Além dos incentivos governamentais, o Brasil é detentor de grandes 

reservas de quartzo de qualidade, que é matéria-prima para a produção de silício 

com alto grau de pureza e consequentemente, células fotovoltaicas, que 

possuem um alto valor agregado. Assim, o mercado interno pode receber 

incentivos para a produção desta tecnologia, ou fomentar investidores externos 

(LYNN, 2011). 

Ademais, a GSF contribui para um país mais sustentável, haja vista que, 

a captação de energia elétrica é feita pela luz do sol. Desta forma, os recursos 

naturais podem ser usados de forma abundante e renovável, reduzindo o 

impacto ambiental. Agregando aquele país um status mais sustentável. 

A conexão deste tipo de fonte de energia impacta diretamente no SEP, 

pois ele foi tradicionalmente desenvolvido e implementado para operar de forma 

radial, com o fluxo de potência unidirecional no sentido das usinas geradoras até 

os clientes finais das concessionárias de energia. Com a GD, esse 

comportamento muda, uma vez que há a injeção de fluxo reverso, ou seja, um 

fluxo de potência bidirecional, portanto, o arranjo e os equipamentos conectados 

a esta rede devem ser dimensionados para que o sistema opere de forma segura 

e com qualidade de energia elétrica (QEE). Dentre os tipos de fonte de GD a que 
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mais se destaca, como apresentado até então, é a geração distribuída 

fotovoltaica (GDF). Por isso existem diversos estudos que avaliam o impacto 

deste tipo de geração em uma rede de distribuição.  

 

1.2. Motivação 

Na literatura existem diversos estudos envolvendo metodologia de 

modelagem de redes de distribuição de energia elétrica nos mais variados 

softwares de simulação de inserção de diversos equipamentos elétricos e 

cenários simulatórios dentro de redes testes conhecidas, assim como em redes 

elétricas reais. A exemplo destes estudos tem-se: penetração de sistemas 

fotovoltaicos conectado à rede (SFCR), sistema de armazenamento (SA), 

inserção de grupo gerador a diesel (GGD), banco de capacitores, componentes 

de proteção, além de efetuar análises em quase tempo real e estáticas de fluxo 

de potência e estudo de curto-circuito no alimentador modelado. 

Contudo, esses cenários, em grande parte, são estimados de forma 

aleatória, generalizada ou com base em aspectos unicamente técnicos. Além 

disso, cada rede possui suas particularidades, tais como: impedância, 

comprimento de linhas, resistência e reatância de transformadores e curvas de 

carga para cada carga do sistema, além dos seus valores de demanda e uma 

característica muito comum em sistema de distribuição: as fases 

desbalanceadas. 

Sendo assim, a modelagem de redes elétricas representa um pilar 

fundamental das análises técnicas, econômicas e operacionais de SEP, somado 

as mudanças e desafios que a geração distribuída representa para o sistema 

elétrico. Diante disso, o presente trabalho apresenta uma metodologia para 

modelar uma rede elétrica trifásica desbalanceada e equipamentos elétricos o 

mais próximo do real possível, com o objetivo de analisar técnico-

economicamente os principais impactos em regime permanente da inserção da 

GDF na rede de distribuição da UFPA. 

 

1.3. Objetivos do Trabalho 

1.3.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral do trabalho é apresentar uma análise técnico-econômica 

com simulações de cenários fotovoltaicos na rede da UFPA, monitorando 
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grandezas como perfil de tensão no ponto de acoplamento comum (PAC) entre 

a GD e um local da rede, perdas técnicas no alimentador geral, nos 

transformadores e nas linhas, fluxo reverso de potência, além de representar 

uma análise econômica e ambiental. Para isso, a rede da UFPA foi modelada no 

software Open Distribution System Simulator (OpenDSS). Diante do objetivo 

geral apresentado, a Figura 1.3 detalha os procedimentos utilizados para 

modelagem da rede e aplicação dos cenários para estudos. Alguns blocos 

presentes na Figura 1.3 serão apresentados no tópico “1.3.2 Objetivos 

específicos”. Em linhas gerais, a metodologia utiliza informações contidas no 

software Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica (SISGEE), desenvolvido 

pelo CEAMAZON/UFPA, normas técnicas, catálogo de fabricantes de cabos 

elétricos e transformadores para modelar a rede. Como o SISGEE conta com um 

número limitado de medidores em relação ao total de cargas da UFPA, para as 

cargas onde não há medição foi elaborado uma metodologia para o ajuste 

destas, a fim de prover mais exatidão ao modelo para as curvas de carga típicas 

de um dia útil, sábado e domingo na entrada da Universidade. Possibilitando a 

obtenção do caso base da rede elétrica modelada. Com o caso base modelado, 

foram utilizadas informações de um painel fotovoltaico e inversor comercial, além 

de condições operacionais climáticas como curva de temperatura e irradiância 

para modelar o SFCR utilizado nos cenários de simulação. 

 

Figura 1.3 – Diagrama para análises de cenários fotovoltaicos na rede elétrica modelada 
(Autor,2021). 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

1) Apresentar a modelagem da rede no OpenDSS; 

2) Apresentar os processos de aquisição de dados; 

3) Apresentar uma metodologia para os ajustes de cargas não 

medidas, com finalidade de prover maior precisão ao modelo no 

alimentador; 

4) Apresentar a metodologia empregada na elaboração dos 

cenários de penetração fotovoltaica; 

5) Avaliação dos resultados simulados e 

6) Análise técnico-econômica e ambiental 

 

1.4. Revisão bibliográfica 

Diante da relevância do assunto abordado neste trabalho, é de suma 

importância realizar uma revisão bibliográfica de forma a contribuir com a 

literatura. Portanto, esta seção apresenta uma revisão dos principais estudos 

realizados historicamente em redes elétricas, as linhas de pesquisa atualmente 

em desenvolvimento e as tendências futuras.  

De acordo com a literatura que trata dos métodos para analisar a inserção 

da GD no sistema de distribuição, os impactos técnicos geralmente observados 

são as perdas no sistema, as mudanças no perfil de tensão, a qualidade de 

energia elétrica (QEE), o fluxo de potência reverso, a confiabilidade do sistema, 

entre outros (MACHADO, 2016). Estes impactos são observados quanto a 

localização e o nível de penetração da GD no alimentador. A intensidade desses 

impactos depende da potência instalada da GDF, de suas localizações ao longo 

do alimentador, do consumo das cargas, como também das características da 

rede (HAQUE; WOLFS, 2016; KATIRAEI; AGÜERO, 2011). Em relação ao nível 

de penetração em (MACHADO, 2016) essa quantidade de penetração está 

representada pela razão entre a potência nominal total da GD conectada e a 

soma da potência nominal dos transformadores de distribuição da rede. Já em 

(MOLIN, 2019) o nível de penetração se dá pela razão da potência instalada de 

GDF em todo o alimentador pelo total de carga instalada. 

Algumas das abordagens utilizadas para definir o local e a quantidade de 

GD utilizam métodos heurísticos, algoritmos genéticos ou o método de Monte 

Carlo. Com frequência muitos desses trabalhos buscam a determinação de 

pontos ótimos para a alocação dessas unidades de geração (PICCIARIELLO; 
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ALVEHAG; SÖDER, 2012; PRAKASH; KHATOD, 2016; REZAEE JORDEHI, 

2016). 

Alguns estudos, realizam a análise do planejamento da geração para 

determinar o tamanho e a localização dessas unidades através dos custos a 

serem pagos pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica. A 

diferença entre esses trabalhos é o modelo de otimização utilizado. Em 

(MUTTAQI et al., 2016) é utilizado o método Particle Swarm Optimization (PSO). 

Já em (EL-KHATTAM et al., 2004) foi desenvolvido um novo modelo de 

otimização heurísticos, visando minimizar o investimento e os custos 

operacionais da concessionária com o pagamento para compensação de 

perdas, assim como em (MONTOYA-BUENO; MUÑOZ; CONTRERAS, 2014), 

porém é utilizada a programação linear inteira mista. Por último, em  (MENDOZA 

et al., 2013) foi utilizado o algoritmo genético. 

Ainda no âmbito da alocação ótima, também são feitos estudos de 

inserção de GD em redes testes, como por exemplo em (UGRANLI; KARATEPE, 

2013), onde são avaliados o tamanho, a minimização das perdas e as incertezas 

relacionadas a carga, através de uma rede neural artificial na rede de 30 barras 

do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE). 

 Outro modelo utilizado para análise de inserção de GD nas redes de 

distribuição, é modelo de Monte Carlo. Este modelo é uma ferramenta 

probabilística aplicada em situações que envolvem incertezas e variáveis 

aleatórias. Como a fonte solar representa uma geração intermitente e as curvas 

de cargas sofrem alterações ao longo do ano, essa ferramenta pode ser utilizada 

para elaboração de diversos cenários de penetrações fotovoltaicas. Apesar 

deste método apresentar uma aplicação simples, ele exige um elevado tempo 

de processamento para sua análise. Por isso, em (MARTINEZ; GUERRA, 2014) 

tem-se uma proposta de otimização da alocação de GD para minimizar as perdas 

em sistemas de distribuição trifásicos, considerando a natureza intermitente dos 

recursos distribuídos e a variação no tempo das cargas. Para isso, fez-se o 

refinamento do método de Monte Carlo para diminuir o tempo de processamento, 

sem reduzir a precisão dos resultados. Foram utilizados múltiplos núcleos para 

o processamento computacional, utilizando para isto o OpenDSS com o Matrix 

Laboratory  (MATLAB). 
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 Há também trabalhos onde as análises são feitas considerando redes de 

distribuição reais de baixa tensão. Em (MENDOZA et al., 2013), é estudada a 

capacidade de carregamento dos transformadores de distribuição, avaliando a 

localização, tamanho e quantidade destes equipamentos com a penetração de 

GD.  

Ainda sobre estudos que envolvem sistemas reais de distribuição em 

baixa tensão, são observados o impacto no perfil de tensão. Em (CHEN et al., 

2012) é feita a determinação da quantidade máxima de GD que a rede pode 

suportar sem exibir problemas de subtensão e sobretensão ou desconexões de 

carga inesperadas. Em (SU; WOLFS; MASOUM, 2012) é apresentado um 

método de otimização que é capaz de gerenciar simultaneamente a operação de 

muitas fontes de GD residenciais localizadas arbitrariamente para reduzir as 

perdas do sistema e melhorar a qualidade da energia. O modelo de otimização 

é resolvido por uma abordagem baseada em Programação Quadrática 

Sequencial (Sequential Quadratic Programming - SQP) e a validade é testada 

em um modelo de rede de distribuição não balanceada trifásica de quatro fios 

desenvolvido durante o teste de Perth Solar City. 

No Brasil o estudo de modelos reais da rede de baixa tensão enfrenta a 

dificuldade de obtenção de dados, em função das distribuidoras, em geral, não 

possuírem cadastros organizados e confiáveis contendo informações desse 

segmento (MACHADO, 2016). 

Em linhas gerais, os estudos apresentam diversas técnicas para localizar 

e determinar o nível de penetração da GD, avaliando impactos como perdas 

técnicas, QEE, fluxo reverso de potência, dentre outros. Contudo, esses 

cenários, em grande parte, são estimados de forma 

aleatória, generalizada ou com base em aspectos unicamente técnicos 

(GUERRA; MARTINEZ-VELASCO, 2016; PICCIARIELLO; ALVEHAG; SÖDER, 

2012; PRAKASH; KHATOD, 2016; REZAEE JORDEHI, 2016).  

Portanto, uma das principais contribuições deste trabalho é efetuar uma 

análise técnico-econômica da inserção de GDF na rede de distribuição da UFPA, 

avaliando via cenários pré-definidos de locação e nível de penetração perdas 

técnicas, perfil de tensão, fluxo reverso de potência e consumo.  
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Além disso, como contribuição apresenta-se a metodologia utilizada para 

a modelagem da rede de distribuição da UFPA no software OpenDSS, podendo 

esta rede ser utilizada como objeto de estudo para outras análises.  

1.5.  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

• Capítulo 2 – O sistema elétrico de potência e geração fotovoltaica: 

apresenta um panorama geral dos conceitos básico do Sistema Elétrico 

de Potência (SEP) e da geração fotovoltaica. Serão abordados também o 

cenário brasileiro de geração fotovoltaica, os tipos de tecnologias deste 

sistema e os impactos da GDF em redes elétricas; 

• Capítulo 3 – O software OpenDSS e modelagem da rede: apresenta a 

rede modelada, o software utilizado nas simulações, destacando a 

metodologia utilizada na modelagem dos equipamentos presentes na 

rede e do sistema fotovoltaico (SF), assim como, a forma de aquisição 

dos dados utilizados, a metodologia dos ajustes de cargas sem medição, 

além de abordar aspectos relacionados à metodologia de solução do fluxo 

de carga; 

• Capítulo 4 – Metodologia: apresenta e detalha a metodologia proposta 

para a elaboração dos cenários de inserção de GDF na rede de 

distribuição modelada; 

• Capítulo 5 – Resultados e Discussão: apresenta e discute os resultados 

obtidos a partir da aplicação da metodologia proposta no alimentador da 

UFPA. 
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2. O SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA E GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 

 

2.1. Sistema Elétrico de Potência (SEP) 

O SEP é responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, fornecendo potência elétrica necessária demandada a todos os 

usuários, sejam grandes ou pequenos consumidores, seguindo os 

procedimentos de qualidade. Por isso, deve ser capaz de detectar uma condição 

anormal de operação ou de contingências múltiplas e realizar ações automáticas 

para preservar a integridade do sistema, dos equipamentos ou das linhas de 

transmissão. Sendo assim, o sistema deve ser planejado e estruturado, com 

capacidade de geração e transporte que atendam o fornecimento de energia 

consumida durante um intervalo de tempo e à máxima demanda de potência 

ativa instantaneamente (ANEEL, 2018b; KUNDUR; PRABHA; KUNDUR, 1994; 

OLIVEIRA et al., 2000). 

As grandes usinas geradoras de energia elétrica no Brasil, encontram-se 

afastadas dos centros de carga, próximas aos recursos naturais, com as fontes 

hídricas possuindo a maior parcela da matriz para geração de energia elétrica, 

como mostra a Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Matriz Elétrica Brasileira 2020 (BEN, 2021). 

Portanto, é necessário que o sistema de transmissão seja planejado de 

forma correta para atender a demanda das cargas a jusante para interligar o 

sistema de geração aos consumidores finais. É mais interessante transmitir esta 
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energia em elevadas faixas de tensão, já que a capacidade das linhas de mesmo 

comprimento varia aproximadamente segundo uma relação um pouco maior do 

que o quadrado da tensão (WILLIAM STEVENSON, 1981). 

Sendo assim, quando esta energia chega aos centros distribuidores de 

carga, faz-se necessário que os níveis de tensões sejam baixados, para 

diferentes consumidores. Por isso, o SEP possui os níveis de alta tensão (AT), 

com tensões entre fases de 69 à 230 kV, média tensão (MT), com tensões entre 

fases de 1 à 69 kV e baixa tensão (BT), com tensões entre fases menores do 

que 1 kV. Além destes, há também os níveis de extra alta tensão (EAT) e o ultra 

alta tensão (UAT) (ANEEL, 2018b; WILLIAM STEVENSON, 1981). 

Portanto, devido a estes níveis de tensões, o SEP está basicamente 

dividido em três subsistemas: geração, transmissão e distribuição. Iniciando a 

partir das usinas geradoras. Sendo assim, ainda na usina geradora a tensão é 

elevada e transmitida até as subestações de subtransmissão, que são 

responsáveis por baixar a tensão de transmissão para a AT ou tensão de 

subtransmissão. Essas subestações que são supridas pelas linhas de 

transmissão atendem as linhas de subtransmissão, as quais podem ter a elas 

conectados alguns consumidores e as subestações de distribuição. Sendo 

assim, nas subestações de distribuição é realizado um novo abaixamento de 

tensão, da AT para MT ou tensão de distribuição primária, suprindo as linhas de 

distribuição primárias, alguns consumidores e os transformadores de 

distribuição. Por fim, esses transformadores baixam a tensão para BT ou tensão 

secundária e atendem as linhas de distribuição secundárias e os consumidores 

restantes (GRIGSBY, 2016; KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2010). A Figura 2.2 

apresenta uma ilustração de um SEP típico: a geração, a transmissão, a 

subtransmissão e a distribuição (MONTECELLI; GARCIA, 2011). 
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Figura 2.2 – Típico SEP (MAMEDE, 2020). 

 Como o trabalho em questão trata de uma rede de distribuição, serão 

apresentados a partir de agora conceitos relacionados ao Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrico (SDEE). 

Assim a função principal de um SDEE é fornecer energia a cada 

consumidor com segurança, confiabilidade e qualidade. Para isso, é muito 

importante um bom planejamento, seja em longo ou curto prazo, para prever e 

resolver problemas técnicos e econômicos como a manutenção de 

equipamentos, operação dos dispositivos reguladores de tensão, substituição de 

cabos e ampliação da rede (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2010). 

A maioria das subestações de distribuição apresentam como principais 

elementos as chaves seccionadoras, transformadores de tensão, dispositivo 

regulador de tensão e equipamento de proteção e medição (KERSTING, 2012). 

Porém, existem diversas particularidades a depender da rede com a qual se está 

trabalhando. A da UFPA por exemplo, até o ano de 2019, quando se deu início 

ao processo de modelagem da rede no OpenDSS, apresentava, dentre os 

componentes citados acima, transformadores tem uma vírgula aqui alguns 

medidores e disjuntores para proteção. Não apresentando por exemplo, 

regulador de tensão em sua rede interna. A Figura 2.3 mostra um típico SDEE 

com seus componentes. 
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Figura 2.3 – Diagrama unifilar de um típico SDEE (MOLIN, 2019). 

As chaves seccionadoras basicamente são utilizadas para isolar 

equipamentos, barramentos, ou ainda, trechos de linhas de distribuição. Já para 

a média tensão, o seccionamento preferível é realizado por disjuntores e 

religadores (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2010; KERSTING, 2012). Em 

particular, na rede da UFPA a conexão com a concessionária de energia elétrica 

local é feita com uma chave seccionadora. Já para seus alimentadores internos, 

a proteção é realizada por disjuntores. Uma apresentação mais detalhada da 

rede da Universidade será abordada no “Capítulo 3 – O software OpenDSS e 

modelagem da rede”. 

Os disjuntores são responsáveis principalmente pela proteção contra 

curto-circuitos. Assim como mostra a Figura 2.3 os disjuntores são dispostos de 

maneira a proteger determinadas partes importantes da rede, como 

alimentadores principais. Em relação a medição, cada subestação possui uma 

forma de medir, desde medidores analógicos até digitais, capazes de determinar 

valores médios, máximos e mínimos de corrente, tensão, fator de potência e 

potência durante vários períodos (KERSTING, 2012). A UFPA em particular 

conta com um software chamado Sistema de Gestão em Energia Elétrica 

(SISGEE) que faz o monitoramento de grandezas elétricas como fator de 

potência, potência ativa e reativa, distorção harmônica de tensão e corrente, 
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dentre outras em prédios da instituição. No “Capítulo 3 – O software OpenDSS 

e modelagem da rede” esse sistema é explicado de forma mais detalhada.  

Os sistemas de distribuição apresentam em sua maioria uma 

configuração radial, principalmente realizando a alimentação do circuito em 

redes aéreas, com o fluxo de potência em uma única direção, da subestação 

para os consumidores (SHORT, 2014). No caso da UFPA, a rede de distribuição 

conta com 4 alimentadores internos, não havendo conexão entre eles, 

apresentando uma configuração radial para todos. Dentre as vantagens de um 

sistema radial estão a facilidade de proteção contra faltas, baixas correntes de 

falta, controle de tensão mais simples, além disto, são capazes de atender 

grandes centros urbanos com uma longa extensão de carga (SHORT, 2014). 

Por se tratar de um sistema de distribuição, ou seja, responsável por 

entregar energia aos consumidores finais, este sofre bastante com o desbalanço 

entre as fases, uma vez que todos os tipos de consumidor estão a ele ligados, 

seja consumidor rural com baixa densidade de potência até áreas urbanas 

residenciais e industriais que demandam mais energia. Além disto, apresentam 

um perfil de carga bem diferente entre si (SHORT, 2014). Ademais, há o tipo de 

conexão dos consumidores divididos em monofásico, bifásico e trifásico. As 

áreas urbanas são um exemplo onde estão contidos os três tipos de conexão 

agravando o problema do desbalanço. 

Porém, apesar do SEP ser planejado conforme foi apresentado 

anteriormente, devido as necessidades apresentadas no “Capítulo 1 – 

Introdução” como a redução dos custos com novas estruturas para suprir a 

energia demandada pelos clientes, crescimento econômico e populacional, o 

avanço tecnológico, custo mais competitivo e com demanda por menores 

impactos ambientas, a configuração dos sistemas tem sofrido algumas 

modificações, principalmente com a inserção de geradores de energia elétrica 

na distribuição, dando origem à geração distribuída. 

Neste sentido, a próxima sessão “2.2 Geração Fotovoltaica”, aborda de 

maneira geral conceitos importantes na geração fotovoltaica, o cenário brasileiro 

no que diz respeito a GDF, as tecnologias utilizadas nos sistemas fotovoltaicos 
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e apresenta os impactos da geração fotovoltaica em redes elétricas analisadas 

neste trabalho. 

2.2. Geração Fotovoltaica 

O uso da energia solar para produção de eletricidade é feita basicamente 

de duas formas, uma de maneira direta: Através dos sistemas fotovoltaicos e 

outra de maneira indireta: através de sistemas heliotérmicos. Os sistemas 

heliotérmicos, transformam energia térmica em eletricidade, onde, através de um 

conjunto de espelhos, a irradiação solar é concentrada, aquecendo um fluido 

presente em uma caldeira, este fluido aciona uma turbina para geração de 

energia elétrica (JU et al., 2017). Porém, como o foco do presente trabalho é na 

avaliação dos impactos devido aos SF, apenas esta forma de produção 

energética será abordada.  

O aproveitamento da energia solar para produção direta de eletricidade 

teve início em 1839, quando o cientista francês Edmond Becquerel descobriu o 

efeito fotovoltaico. A partir disto, foram estudados os comportamentos de 

diversos materiais expostos à luz, entre estes estudos, vale destacar alguns: a 

produção da primeira célula fotovoltaica de selênio em 1873 por W.G Adams e 

R.E. Day, a publicação do artigo de Einstein sobre o efeito fotovoltaico em 1904, 

a descoberta de uma barreira de potencial em dispositivos fotovoltaicos em 1914, 

o desenvolvimento do silício monocristalino em 1918 por Czochralski, o 

desenvolvimento da primeira célula de silício em 1941 (Russel Ohl), estudo de 

eficiência em diversos materiais com diferentes barreiras de potencial com base 

no espectro solar em 1953  até que, no ano de 1954, Daryl Chapin, Calvin Fuller 

e Gerald Pearson desenvolveram a primeira célula fotovoltaica de silício, com 

eficiência de 6%, capaz de converter energia solar em eletricidade suficiente 

para alimentar equipamentos elétricos (Sistemas híbridos, 2008; VALLÊRA, 

2006).  

A seguir são apresentadas algumas características do cenário brasileiro 

em relação a geração fotovoltaica. 

 

2.2.1. Cenário brasileiro 

Desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução 

Normativa ANEEL nº 482/2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria 
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energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive 

fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade. Trata-se da 

micro e da minigeração distribuídas de energia elétrica, inovações que podem 

aliar economia financeira, consciência socioambiental e autossustentabilidade 

(ANEEL, 2018a). Dentre as GD, a fotovoltaica apresenta-se com a maior parcela 

no Brasil, como foi apresentado no “Capítulo 1 – Introdução”. 

Com o objetivo de reduzir os custos e tempo para a conexão da 

microgeração e minigeração, compatibilizar o Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica com as Condições Gerais de Fornecimento (Resolução 

Normativa nº 414/2010), aumentar o público-alvo e melhorar as informações na 

fatura, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 687/2015 revisando a 

Resolução Normativa nº 482/2012. 

Segundo as novas regras, que começaram a valer em 1º de março de 

2016, é permitido o uso de qualquer fonte renovável, além da cogeração 

qualificada, denominando-se microgeração distribuída a central geradora com 

potência instalada até 75 quilowatts (kW) e minigeração distribuída aquela com 

potência acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MW, conectada na rede de 

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior 

à energia consumida naquele período, o consumidor fica com créditos que 

podem ser utilizados para diminuir a fatura dos meses seguintes. De acordo com 

as novas regras, o prazo de validade dos créditos passou de 36 para 60 meses, 

sendo que eles podem também ser usados para abater o consumo de unidades 

consumidoras do mesmo titular situadas em outro local, desde que na área de 

atendimento de uma mesma distribuidora. Esse tipo de utilização dos créditos 

foi denominado “autoconsumo remoto”. 

A ANEEL criou ainda a figura da “geração compartilhada”, possibilitando 

que diversos interessados se unam em um consórcio ou em uma cooperativa, 

instalem uma micro ou minigeração distribuída e utilizem a energia gerada para 

redução das faturas dos consorciados ou cooperados. 

Com relação aos procedimentos necessários para se conectar a micro ou 

minigeração distribuída à rede da distribuidora, a ANEEL estabeleceu regras que 

simplificam o processo: foram instituídos formulários padrão para realização da 

solicitação de acesso pelo consumidor e o prazo total para a distribuidora 



 
 

37 
 

conectar usinas de até 75 kW, que era de 82 dias, foi reduzido para 34 dias. 

Adicionalmente, desde janeiro de 2017, os consumidores podem fazer a 

solicitação e acompanhar o andamento de seu pedido junto à distribuidora pela 

internet. 

Outra inovação da norma diz respeito à possibilidade de instalação de 

geração distribuída em condomínios (empreendimentos de múltiplas unidades 

consumidoras). Nessa configuração, a energia gerada pode ser repartida entre 

os condôminos em porcentagens definidas pelos próprios consumidores. 

Desde então, a tecnologia não parou mais de crescer no país. Nos últimos 

anos, a oferta de incentivos e linhas de financiamento, assim como a queda de 

preços dos sistemas, acelerou o número de instalações de tal forma que o Brasil 

já se destaca no cenário internacional (COLAFERRO, 2020). A Figura 2.4 mostra 

a evolução da geração solar fotovoltaica no brasil de 2013 a 2019. 

 

 

Figura 2.4 – Geração solar fotovoltaica no Brasil de 2013 a 2019 (IEA, 2021). 

No Brasil o consumidor que instala um sistema tem a opção de conectá-

lo na rede elétrica da distribuidora local e fazer a troca da energia do sistema 

pela energia consumida da rede. Caso a energia injetada na rede seja superior 

à consumida, cria-se um “crédito de energia” que não pode ser revertido em 

dinheiro, mas pode ser utilizado para abater o consumo da unidade consumidora 

nos meses subsequentes ou em outras unidades de mesma titularidade (desde 

que todas as unidades estejam na mesma área de concessão), com validade de 

60 meses (ANEEL, 2018a). 
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Com os incentivos, o barateamento dos sistemas fotovoltaicos e com o 

crescimento crescente nas tarifas energéticas, o retorno financeiro do 

investimento para aquisição do sistema fica em torno de 4 a 6 anos. Mostrando-

se um ótimo investimento, já que a tecnologia garante ao seu proprietário uma 

economia durante pelo menos 25 anos, tempo de vida útil padrão do painel solar 

(COLAFERRO, 2020).  

Outra vantagem da instalação de um sistema fotovoltaico solar no mundo 

e no Brasil é a valorização do imóvel. Nos Estados Unidos da América, um imóvel 

com um sistema fotovoltaico é valorizado cerca de U$ 15.000 (CHEN, 2015). 

Além disso, para clientes com perfil mais comercial, assim como para 

universidades, por exemplo, o reconhecimento por uma ação de pioneirismo e a 

possibilidade de ações de marketing verde acerca do sistema solar e seus 

benefícios ambientais aumentam ainda mais o apelo pela aquisição do sistema.  

 Após um breve histórico do aproveitamento da energia solar para a 

produção de eletricidade e das características do cenário brasileiro, a seguir são 

apresentados alguns conceitos importantes para o sistema fotovoltaico.  

2.2.2. Tecnologia dos sistemas fotovoltaicos 

• Arranjo de operação fotovoltaica 

Os sistemas fotovoltaicos são formados por um conjunto de painéis 

fotovoltaicos constituídos por uma combinação de várias células fotovoltaicas 

formadas de um material semicondutor, geralmente o silício, adaptados através 

de uma junção física para que estimulados pela radiação solar gerem fluxo de 

energia elétrica, assim, quanto maior for a intensidade da luz solar no momento, 

maior será a corrente contínua gerada (MOLIN, 2019). 

Um sistema fotovoltaico pode ser dividido basicamente em dois tipos de 

arranjos de operação, sendo eles, sistema on grid (conectado à rede) e off grid 

(desconectado da rede ou também denominado de sistema isolado). No primeiro 

tipo de arranjo, o sistema é composto basicamente pelos painéis fotovoltaicos, o 

conversor CC-CA (inversor), o medidor bidirecional de energia e a carga. Já para 

o segundo modo, o isolado, além dos painéis fotovoltaicos, inversor e carga, há 

a adição do banco de bateria, onde o excedente de energia gerada pelos painéis 

é armazenado e utilizado a noite. Além disso, pelo motivo da geração solar ser 
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do tipo intermitente, na ausência de irradiação solar, o banco de baterias 

alimenta a carga em determinados instantes. Outro componente presente nos 

sistemas isolados é o conversor de energia CC-CC (controlador de carga), 

responsável pela conversão de tensão dos painéis fotovoltaicos para a tensão 

nominal do banco de baterias, além de rastrear o ponto de máxima potência 

(Sistemas híbridos, 2008). A Figura 2.5 ilustra os dois tipos de arranjos de 

operação de sistemas fotovoltaicos.  

Ademais, há sistemas que operam de maneira hibrida em relação ao 

arranjo de operação, como é o caso do trabalho apresentado em (ANDRADE et 

al., 2020), onde existe tanto um sistema conectado diretamente a rede, quanto 

um sistema fotovoltaico exclusivo para alimentar o banco de baterias.  

 

a 

 

b 

Figura 2.5 – Arranjo dos sistemas fotovoltaicos on grid (a) e off grid (b) (Autor, 2021).  

• Fundamentos gerais da geração fotovoltaica 

O principal elemento de um sistema fotovoltaico, é a célula fotovoltaica. 

Ela é responsável pela conversão da energia solar em energia elétrica, através 

de um fenômeno denominado efeito fotovoltaico.  

O efeito fotovoltaico acontece em materiais semicondutores, 

caracterizados por possuírem condutividade intermediaria entre condutores e 
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isolantes, ou seja, possuem uma energia intermediaria para tirar um elétron da 

banda de valência para a banda de condução (Sistemas híbridos, 2008).  

Para que este tipo de material possua a capacidade de conduzir corrente 

elétrica, ele passa pelo processo de dopagem, que pode ser realizado através 

de dois modos: em um deles, o material dopante é um átomo do grupo 5 (doador) 

e a ligação ocasionará o aparecimento de um elétron livre, que poderá se 

deslocar para a banda de condução, formando o chamado semicondutor tipo n. 

No outro modo, a impureza pertence ao grupo 3 (receptor), o que criará uma 

deficiência de elétrons na banda de valência (buracos), neste caso, o 

semicondutor é do tipo p. A estes átomos dopantes que são adicionados ao 

semicondutor puro, chamam-se de impurezas, inicialmente do tipo receptora e 

posteriormente do tipo doadora, formando assim uma junção pn, na qual baseia-

se o princípio de operação da célula fotovoltaica (Sistemas híbridos, 2008). 

O semicondutor puro mais usado nos sistemas fotovoltaicos é o silício. 

Um exemplo de impureza com 5 elétrons na camada de valência é o fósforo e 

um exemplo de material dopante tipo p é o boro.  

Sendo assim, dopando um silício puro com as impurezas de fósforo e 

boro, será formada a junção pn. O que ocorre nesta junção é que elétrons livres 

do lado n passam ao lado p onde encontram os buracos que os capturam, isto 

faz com que haja um acúmulo de elétrons no lado p, tornando-o negativamente 

carregado e uma redução de elétrons do lado n, que o torna eletricamente 

positivo. Estas cargas aprisionadas dão origem a um campo elétrico permanente 

que dificulta a passagem de mais elétrons do lado n para o lado p, este processo 

alcança um equilíbrio quando o campo elétrico forma uma barreira capaz de 

barrar os elétrons livres remanescentes no lado n. 

Se essa junção pn for exposta a fótons com energia suficientemente 

maiores que o gap entre a banda de valência e condução, ocorrerá a geração de 

pares elétron-lacuna; se isto acontecer na região onde o campo elétrico é 

diferente de zero, as cargas serão aceleradas, gerando assim, uma corrente 

através da junção; este deslocamento de cargas dá origem a uma diferença de 

potencial denominada de efeito fotovoltaico. Para efetivar o efeito, é necessário 

que haja a ligação física através de um condutor e seja conectada uma carga 

elétrica, circulando corrente elétrica pela carga (CRESESB, 2008).  
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Figura 2.6 – Corte transversal de uma célula fotovoltaica (CRESESB, 2008). 

A combinação das células fotovoltaicas em série e/ou paralelo 

formam um painel ou módulo fotovoltaico, que produz tensão e corrente para o 

consumo de energia, portanto, a fabricação busca atender os valores de tensão 

e corrente de projeto, variando a combinação e a quantidade de células 

(SAMPAIO; GONZÁLEZ, 2017). Assim, os módulos podem ser de diferentes 

características, variando o tamanho, as potências, cores e materiais. A forma 

mais utilizada de classificação dos painéis fotovoltaicos é quanto ao material de 

fabricação da célula, os tipicamente utilizados são: monocristalinos, 

policristalinos e filmes finos, onde a diferença se dá basicamente na eficiência 

do material (SAMPAIO; GONZÁLEZ, 2017). Quanto ao modelo teórico, os 

módulos e a combinação série e/ou paralela (gerador) também podem ser 

representados pelo circuito equivalente das células fotovoltaicas (PATEL, 2005). 

Do ponto de vista elétrico, a Figura 2.7 mostra o circuito equivalente de 

uma célula fotovoltaica mais utilizada na literatura. Novamente, este modelo 

serve tanto para representar células, módulos ou geradores constituídos de 

vários módulos. Este modelo representa os parâmetros elétricos de saída 

(tensão e corrente) em função dos fatores que influenciam na entrada. Além 

disso, o diodo no circuito representa as características físicas da célula. Este 

circuito requer que 4 parâmetros sejam conhecidos: a corrente de iluminação ou 

fotogerada, Ipv; a corrente de saturação reversa do diodo, 𝐼𝐷; a resistência em 

série, RS; e a resistência em paralelo (ou shunt), RP. (DUFFIE; BECKMAN, 

2013; PATEL, 2005). 



 
 

42 
 

 

Figura 2.7 – Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica (Sistemas híbridos, 2008).  

Aplicando-se a lei de Kirchhoff das correntes no circuito da Figura 2.7, 

chega-se à equação (2.1), dependente da tensão e corrente de saída.  

𝐼 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑃 = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼0(𝑒
𝑉+𝐼.𝑅𝑠
𝑛∗𝑉𝑇 − 1) −

𝑉+𝐼.𝑅𝑆

𝑅𝑃
   (2.1) 

Onde: 

Ipv → corrente que representa o efeito fotovoltaico da célula; 

Io → corrente de saturação do diodo; 

n →  constante de idealidade do diodo; 

VT → tensão térmica; 

k → constante de Boltzmann (1,38065x 10−23𝐽/𝐾); 

T → temperatura de operação da célula; 

Rp → resistência em série Rs que representa as perdas internas da célula, 

que são dependentes da constituição física do material e 

Rs → resistência em paralelo Rp que representa as perdas por fuga de 

corrente. 

 Essas resistências (Rp e Rs) aproximam o circuito da realidade. No 

modelo ideal, a resistência em série é nula e a resistência em paralelo é infinita. 

Pequenas variações de Rs impactam significativamente a saída da célula 

fotovoltaica, enquanto Rp pouco influencia (PATEL, 2005). 

A equação (2.2) representa o cálculo da tensão térmica (VT), onde q é a 

carga elementar do elétron (1,60217𝑥10−19𝐶). 
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𝑉𝑇 =
𝑘. 𝑇

𝑞
                                                                 (2. 2) 

Dentre as grandezas elétricas fundamentais de uma célula, módulo ou 

gerador fotovoltaico, destacam-se: potência, tensão e corrente. Para realizar 

análise destas grandezas, geralmente elas são representadas graficamente. A 

Figura 2.8 mostra em um único gráfico as curvas IxV e PxV.  

Onde:  

Isc → corrente de curto-circuito, do inglês short circuit current; 

Voc → tensão de circuito aberto, do inglês open circuit voltage; 

Imp → corrente de máxima potência; 

Vmp → tensão de máxima potência; 

Pmp → potência no ponto de máxima potência 

O ponto de máxima potência, do inglês Maximum Power Point (MPP) é o 

produto entre: a corrente de máxima potência (Imp) e a tensão de máxima 

potência (Vmp), podendo ser observadas no “joelho” da curva IxV ou no pico da 

curva PxV. 

 Esses dados são encontrados em manuais de fabricantes, como: tensão 

e corrente de máxima potência, ponto de máxima potência, tensão de circuito 

aberto e corrente de curto-circuito, eficiência do módulo, temperatura de 

operação, tensão máxima do sistema. Estes valores são levantados em 

condições padrões de teste, do inglês Standard Testing Conditions (STC), com 

irradiância igual a 1000 W/m² e temperatura do módulo 25 ºC. Ainda na folha de 

dados, são informados os coeficientes de temperatura (variação de corrente, 

tensão e potência, de acordo com a temperatura) e a temperatura nominal de 

operação da célula solar, do inglês, Nominal Operating Cell Temperature 

(NOCT). 
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Figura 2.8 – Curvas: Corrente vs Tensão (IxV) e Potência vs Tensão (PxV) (VILLALVA, 2019). 

Dois principais fatores que influenciam no desempenho e na modelagem 

de um sistema fotovoltaico, como já observado no detalhamento do circuito 

equivalente são: a variação da irradiação solar e a temperatura de operação 

(RAHMAN; VARMA; VANDERHEIDE, 2014). Por isso, em seguida são 

apresentadas a equações (2.3), para corrente de curto-circuito de um sistema 

fotovoltaico e a equação (2.4), para tensão de circuito aberto de um sistema 

fotovoltaico. Além disso, nas figuras: Figura 2.9 e Figura 2.10 apresentam-se o 

comportamento das curvas características IxV, com a variação da irradiância e 

da temperatura das células respectivamente.  

De acordo com a equação (2.3), quando há um aumento na irradiância há 

um acrescimo na corrente de curto-circuito mantendo-se a tensão quase que 

constante, este fenômeno é visualizado na Figura 2.9. Já para o aumento de 

temperatura, o nível de tensão de circuito aberto diminui significativamente de 

acordo com a equação (2.4), com uma pequena variação no nível de corrente de 

curto-circuito, na Figura 2.10 é possível visualizar este processo.  
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Figura 2.9 – Curvas IxV para distintos valores de irradiância sem alterar a temperatura na 
célula (“Módulos Fotovoltaicos - Características Elétricas”, 2017).  

 

Figura 2.10 – Curvas IxV para distintos valores de temperatura para uma 

mesma irradiância (“Módulos Fotovoltaicos - Características Elétricas”, 2017).    

A potência no ponto de máxima potência é proporcional ao aumento da 

irradiância, sendo também proporcional ao nível de curto-circuito, já para o 

aumento de temperatura, o ponto de máxima potência diminui, haja vista que o 
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nível de tensão de circuito aberto também cai. A equação (2.5) demonstra a 

relação da potência no ponto de máxima potência com a temperatura e a 

irradiância. A equação (2.6) efetua o cálculo para a temperatura de célula quando 

se tem informação da temperatura ambiente.  

𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝑆𝐶𝑟𝑒𝑓 .
𝐺𝑖

𝐺𝑖𝑟𝑒𝑓
[1 + 𝛼(𝑇𝑐𝑒𝑙 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)]                                  (2. 3) 

𝑉𝑂𝐶 = 𝑉𝑂𝐶𝑟𝑒𝑓 . [1 + 𝛽(𝑇𝑐𝑒𝑙 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)] + 𝑉𝑡ℎ. 𝑙𝑛
𝐺𝑖

𝐺𝑖𝑟𝑒𝑓
    (2.4) 

𝑃𝑚𝑝 = 𝑃𝑚𝑝𝑟𝑒𝑓.
𝐺𝑖

𝐺𝑖𝑟𝑒𝑓
[1 + 𝛾(𝑇𝑐𝑒𝑙 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)]   (2.5) 

𝑇𝑐𝑒𝑙 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +
𝑁𝑂𝐶𝑇−20 °C

800 𝑊𝑚−2 . 𝐺𝑖     (2.6) 

Onde: 

Isc → corrente de curto-circuito calculada, dada uma irradiância e 

temperatura de célula, do inglês short circuit current; 

Voc → tensão de circuito aberto dada uma irradiância e temperatura de 

célula, do inglês open circuit voltage; 

Pmp → potência no ponto de máxima potência dada uma irradiância e 

temperatura de célula; 

𝐼𝑆𝐶𝑟𝑒𝑓 → corrente de curto-circuito de referência, informada pelos 

fabricantes de painéis fotovoltaicos nas condições padrões de teste (STC); 

𝑉𝑂𝐶𝑟𝑒𝑓 → tensão de circuito aberto de referência, informada pelos 

fabricantes de painéis fotovoltaicos nas condições padrões de teste (STC); 

𝑃𝑚𝑝𝑟𝑒𝑓 → potência no ponto de máxima potência de referência, informada 

pelos fabricantes de painéis fotovoltaicos nas condições padrões de teste (STC); 

𝐺𝑖→ irradiância para a qual se quer calcular as variáveis de interesse (Isc, 

Voc e Pmp); 

𝑇𝑐𝑒𝑙→ temperatura da célula para a qual quer se calcular as variáveis de 

interesse (Isc, Voc e Pmp); 
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𝐺𝑖𝑟𝑒𝑓→ irradiância utilizada nas condições padrões de teste (geralmente 

1000 W/m²); 

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑟𝑒𝑓→ temperatura de referência da célula utilizada nas condições 

padrões de teste (geralmente 25 ºC); 

𝑇𝑎𝑚𝑏→ temperatura ambiente utilizada para se calcular as variáveis de 

interesse (Isc, Voc e Pmp); 

NOCT → temperatura nominal de funcionamento da célula, do inglês, 

Nominal Operating Cell Temperature (nas condições de irradiância de 800 W/m² 

e 20 ºC) 

α, β e γ → São os coeficientes de temperatura para: corrente de curto-

circuito, tensão de circuito aberto e potência no ponto de máxima potência 

respectivamente, geralmente dados em %/ºC (β e γ são valores negativos, ou 

seja, tensão e potência diminuem com o acréscimo de temperatura). 

  

• Inversor 

Outro equipamento muito importante nos SF é o inversor. Ele é 

responsável por alternar o sinal de corrente (conversor CC/CA), realizar a 

sincronização de tensão com a rede elétrica da concessionária (quando este é 

conectado à rede), efetuar a busca do ponto de máxima potência, registrar 

informações técnicas de operação e geração, além de apresentar sistemas de 

proteções baseados nas regulamentações locais (HASSAINE et al., 2014). Há 

também inversores com a capacidade de injetar potência reativa. Dessa forma 

funcionam como capacitores ou indutores eletrônicos. Através do controle do 

deslocamento de fase da corrente elétrica o inversor é capaz de produzir 

correntes indutivas ou capacitivas, porém o uso da capacidade de injeção de 

potência reativa do inversor reduz sua capacidade de injetar potência ativa, 

inversores empregados com essa função em geral devem ser 

superdimensionados. O recurso de injeção de reativo não foi feito para substituir 

banco de capacitores, mas apenas para proporcionar ajustes no fornecimento 

de reativos para melhorar o fator de potência ou dar suporte ao controle de 

tensão e da frequência nas redes elétricas fracas, que podem ser redes de 
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distribuição em final de linha, com alta impedância, ou redes autônomas (micro-

redes). O conceito de uma rede forte ou fraca está relacionado com o nível de 

curto-circuito do sistema de distribuição. O nível de curto-circuito em um ponto 

da rede é definido como o produto da tensão pela corrente que fluiria caso 

houvesse um curto-circuito sólido na área em questão (PUC, 2021). Este tipo de 

inversor não gera reativo na ausência de potência ativa, ou seja, não é possível 

fazer, por exemplo, a compensação do fator de potência durante a noite 

(VILLALVA, 2020). 

Conforme anteriormente citado, o inversor é responsável por efetuar o 

rastreio do ponto de máxima potência (MPPT – Maximum Power Point Tracking). 

É um mecanismo que permite ao o arranjo fotovoltaico trabalhar na sua melhor 

condição de acordo com as condições de temperatura e irradiação (SUBUDHI; 

PRADHAN, 2013).  

Existem diferentes métodos de MPPT. Estes métodos podem ser 

classificados de duas formas: métodos offline e métodos online. O primeiro 

requer um modelo do arranjo fotovoltaico e as medidas de irradiação solar e 

temperatura, enquanto o segundo não necessita destas condições. Entre as 

características desejáveis dos métodos estão a estabilidade, resposta dinâmica 

rápida, pequeno erro em regime permanente, robustez para distúrbios e 

eficiência para uma grande escala de potência (SUBUDHI; PRADHAN, 2013). 

A seguir são apresentados os impactos da GDF avaliados neste trabalho.  

2.2.3. Impactos da geração fotovoltaica em redes elétricas 

 

De forma geral os estudos que envolvem os impactos da GDF em redes 

de distribuição avaliam a QEE e a operação das redes de distribuição com a o 

grau de penetração do sistema fotovoltaico. Como contextualizado 

anteriormente, a quantidade crescente deste sistema nas redes de distribuição 

tem alavancado estudos para a previsão destes impactos. Sendo assim, o 

presente trabalho irá avaliar alguns destes impactos. 

Nesse trabalho são apresentadas somente análises de impactos em 

regime permanente. Os impactos que foram apresentados e analisados foram: 
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fluxo de potência reverso, perfil da tensão, perdas elétricas, análise financeira e 

ambiental. 

• Fluxo de potência reverso 

O fluxo de potência reverso acontece quando a demanda da carga é 

menor do que a geração. Por isso, o excedente de energia é redirecionado para 

a rede elétrica a qual a GD está conectada, exportando energia para as cargas 

vizinhas. Este processo pode acontecer quando existe uma baixa demanda de 

carga, a exemplo dos finais de semana. Portanto, faz-se importante simular 

cenários dessa natureza, a fim de avaliar seus impactos na rede elétrica. 

(KATIRAEI; AGÜERO, 2011; SOLANKI; RAMACHANDRAN; SOLANKI, 2012; 

THOMSON; INFIELD, 2007).  

• Elevação de tensão 

Outro impacto comumente apresentado em trabalhos é o aumento de 

tensão no ponto de acoplamento comum (PAC) onde a GD é conectada. As 

variáveis que influenciam esse impacto são as caraterísticas da rede, a potência 

das GDF’s conectadas e a localização da GD ao longo do alimentador (MOLIN, 

2019).  Há uma intensificação destes impactos com uma grande penetração dos 

sistemas fotovoltaicos e quando estes grandes sistemas são instalados ao final 

da linhas longas e levemente carregadas (KATIRAEI; AGÜERO, 2011; PILLAI; 

PUTRUS; PEARSALL, 2013). Nas redes de distribuição, por causa da baixa 

relação X/R (relação da reatância pela resistência) dos cabos (MONTEMEZZO, 

2016), a variação de tensão é também fortemente influenciada pela variação de 

potência ativa, como descrito na equação (2.7). Por isso, com a adição de GDF, 

onde há a injeção de potência ativa, há a variação de tensão no PAC.  

∆𝑉 ≈
∆𝑃

𝑆𝑠𝑐
                                              (2.7) 

Onde: 

∆𝑃 → variação de potência ativa no ponto em análise; 

𝑆𝑠𝑐 → capacidade de curto-circuito. 
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A capacidade de curto-circuito é o produto da corrente de curto-circuito 

trifásica pela tensão nominal, como mostra a equação (2.8). É uma grandeza de 

caráter local, sendo o inverso da impedância de Thévenin no ponto de curto-

circuito, considerando a tensão nominal (em p.u.) no cálculo da corrente de curto-

circuito. Trata-se de uma medida para avaliar a robustez do ponto em relação a 

variação de tensão. 

𝑆𝑠𝑐 = √3𝑉𝐼𝑠𝑐(𝑀𝑉𝐴)                                     (2.8) 

Onde: 

V → tensão no ponto em interesse da capacidade de curto; 

Isc → corrente de curto-circuito. 

• Perdas  

Outro impacto avaliado neste trabalho com a inserção da GD, são as 

perdas técnicas. As perdas técnicas são as perdas resultantes do transporte, da 

distribuição e da transformação de energia elétrica até o consumidor final, e são 

resultantes da dissipação de calor nos condutores e equipamentos (efeito Joule) 

e das perdas no núcleo dos transformadores de distribuição (SALLAM; MALIK, 

2018). As perdas técnicas observadas nos elementos da rede, de forma geral, 

podem ser divididas em duas parcelas, as perdas proporcionais ao quadrado da 

corrente e as proporcionais ao quadrado da tensão: 

• Perdas proporcionais ao quadrado da corrente: apresentam uma 

relação intrínseca com o carregamento da rede em um dado instante da 

operação. Geralmente se devem ao aquecimento das partes condutivas 

em linhas, cabos e enrolamentos dos transformadores.  

• Perdas proporcionais ao quadrado da tensão: correspondem à parcela 

de perdas que não apresenta relação direta com o carregamento da rede, 

porém são dependentes do quadrado da tensão de operação. Se devem, 

geralmente às perdas a vazio em transformadores e máquinas elétricas, 

ao efeito corona em redes aéreas e perdas na isolação e no material 

dielétrico de cabos, transformadores e equipamentos de uma forma geral 

(SCHLABBACH; ROFALSKI, 2014). 



 
 

51 
 

Assim como o aumento no perfil de tensão, as perdas ativas e a corrente 

elétrica exigida na entrada da unidade consumidora e em trechos ao longo 

do alimentador podem aumentar ou diminuir de acordo com a localização e 

com a geração do sistema fotovoltaico conectado à rede, além da topologia 

da rede (MOLIN, 2019). 

As perdas podem diminuir quando a GD atende a carga a ela associada, 

com isso, a demanda da GC é diminuída, fazendo com que menos energia 

seja percorrida por um caminho mais longo. Além disso, essa GD pode estar 

localizada no lado de BT de um transformador de distribuição, neste caso, 

não havendo mais a necessidade de passar altas correntes por seu 

enrolamento, diminuindo assim as perdas associadas ao transformador. 

Porém, quando há o fluxo reverso de potência, essa energia volta a circular 

pelos componentes da rede. E a depender do tamanho da GD pode ser que 

este fluxo reverso seja maior do que o fluxo quando não havia GD, 

aumentando as correntes circulantes nos componentes e consequentemente 

as perdas. Além disso, é necessário verificar se há sobrecarga em 

determinado equipamento, haja vista que cada componente elétrico da rede 

possui um limite de condução. (BALAMURUGAN; SRINIVASAN; REINDL, 

2012; HOKE et al., 2013).  

• Análise financeira e ambiental 

Outro impacto avaliado neste trabalho é o impacto financeiro que a GDF 

ocasiona na rede. Afinal, os SFCR são adquiridos principalmente com esse 

objetivo: diminuir a conta de energia elétrica. Com a existência da GD, a 

demanda pela energia advinda da concessionária de energia é reduzida, 

fazendo com que o consumo caia e consequentemente aquela unidade 

consumidora (UC) pague menos ao final do mês.  

Além disso, em um dos cenários de simulação, será avaliado o 

investimento inicial em R$ para a aquisição dos sistemas fotovoltaicos, para 

então, verificar o tempo de retorno destes sistemas, baseado em uma análise 

tarifaria com os valores referência da concessionária de energia elétrica local.   
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Atrelado aos SF está a pegada ambiental, onde será feita uma análise do 

valor de carbono evitado e do número de árvores cultivadas, segundo 

informações do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

Sendo assim, será avaliado neste trabalho, dentro dos cenários 

simulados, os impactos do fluxo de potência reverso, a elevação de tensão, as 

perdas técnicas e a análise financeira e ambiental considerando as curvas de 

carga de um dia útil, um sábado e um domingo.  

2.3. Considerações finais 

O capítulo apresentou de forma geral o SEP, o cenário fotovoltaico no 

Brasil, os principais conceitos da GF envolvendo os arranjos, princípio de 

funcionamento da célula e inversor fotovoltaico. Adicionalmente, também 

apresentou os impactos da GDF que serão avaliados dentro do escopo do 

presente trabalho como o impacto do fluxo reverso de potência, a elevação de 

tensão no ponto de acoplamento comum e as perdas técnicas, além da análise 

financeira e ambiental que a GDF traz consigo. 

No próximo capítulo serão apresentados a rede de distribuição modelada, 

o software OpenDSS com alguns conceitos básicos, o software SISGEE e a 

metodologia utilizada para modelar a rede de distribuição da UFPA.  
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3. O SOFTWARE OPENDSS E MODELAGEM DA REDE 

 

3.1.  APRESENTAÇÃO DA REDE 

A rede de distribuição da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus 

Belém, é atendida em MT, no nível de tensão de 13,8 kV pela concessionária 

local do Estado. Internamente, o campus possui uma rede de aproximadamente 

8,68 km de extensão e é distribuída por 4 alimentadores principais, sendo estes 

denominados de Básico I, Básico II, Profissional e Saúde. A rede conta com 223 

postes, 95 transformadores de distribuição (TDD) e condutores de 35, 50, 95 

mm², além de 2 e 1/0 AWG. Na rede são encontrados postes com estrutura tanto 

em rede compacta quanto em rede convencional. A Tabela 3.1 resume o número 

de TDD, barras do sistema (representação dos postes físicos) e extensão por 

alimentador. A Figura 3.1 apresenta a planta baixa de média tensão (PBMT) da 

UFPA com os seus 4 alimentadores.  

Tabela 3.1 – Resumo por alimentador da rede da UFPA (Autor, 2021).  

Alimentador Nº TDD Nº de barras do 
sistema 

Comprimento da rede 
(m) 

Básico I 32 58 2129.1569 

Básico II 15 35 1373.0131 

Profissional 30 61 2288.1108 

Saúde 18 69 2891.4683 

Total 95 223 8681.7491 

 

Figura 3.1 – Planta baixa de média tensão da UFPA (Autor, 2021). 

Um detalhamento maior da rede elétrica da UFPA pode ser vista em 

(MATOS, 2016) e no ANEXO A do presente documento. Em seguida será 
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apresentado o software utilizado para modelagem da rede em estudo - 

OPENDSS. 

3.2.  O SOFTWARE OPENDSS 

O OpenDSS é um software livre projetado, sobretudo, para a simulação 

de redes de distribuição de energia. Seu desenvolvimento se deu início em 1997 

na empresa Electrotek Concepts, por Roger Dugan e Tom McDermott. 

Inicialmente, por ser uma ferramenta de propriedade da empresa e com 

utilização somente mediante aquisição de licença, foi denominado Distribution 

System Simulator (DSS). 

No ano de 2004, a Electric Power Research Institute (EPRI) adquiriu o 

software DSS, com a finalidade de fomentar os estudos de geração distribuída 

(GD) nas redes de distribuição, aliada ao conceito de smart grids. Sob esta 

diretriz, em 2008, a EPRI relançou o DSS sob licença livre, sendo renomeado 

para OpenDSS. 

O OpenDSS faz a maioria das análises necessárias para o planejamento 

dos sistemas de distribuição em regime permanente senoidal, além de realizar 

estudos também no domínio da frequência, dado que seu desenvolvimento foi 

também focado nas análises de fluxo de carga harmônico (PAYE, 2018). 

Em termos gerais, o OpenDSS é um software baseado em linhas de 

comando que descrevem os elementos constituintes do circuito elétrico e 

sistemas de controle e comunicação, tais como, transformadores, linhas, cargas, 

painéis fotovoltaicos e sistemas de armazenamento. As linhas de comando 

podem ser inseridas na própria interface do OpenDSS ou em programas 

externos, por meio da interface COM (Component Object Model). 

Com relação aos modos de simulação, o OpenDSS é capaz de realizar 

as seguintes análises, entre outras: 

I. Snapshot power flow: realiza o cálculo do fluxo de potência para uma 

condição específica. Normalmente utilizado para estudos nos quais se 

deseja conhecer condições limites do circuito, ou seja, nos instantes de 

máxima e mínima demanda de energia. 

II. Daily power flow: realiza o cálculo do fluxo de potência 24 vezes, por 

padrão, correspondentes às condições de carregamento para cada hora 

do dia. Tal intervalo pode ser alterado para outros períodos de tempo, por 
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exemplo, 10 minutos, realizando, desta forma, o fluxo de potência 144 

vezes ao longo do dia (o qual é utilizado neste trabalho); 

III. Yearly power flow: semelhante ao modo daily, porém realiza uma análise 

para os 12 meses do ano; 

IV. Harmonics: o OpenDSS atribui a todas as cargas um espectro harmônico 

padrão, mas o usuário pode informar um espectro customizado para 

utilização. O fluxo de carga harmônico é então realizado separadamente 

para cada ordem harmônica; 

V. Dynamics: utilizado para análise dinâmica; 

VI. Faultstudy: utilizado para estudos de faltas no sistema; 

VII. Montecarlo fault study: estudo de faltas baseado no método de Monte 

Carlo. 

Em relação a estrutura do software, o OpenDSS opera por meio de duas 

versões, como apresentando na Figura 3.2 (Freitas, 2015): 

i. Como um programa executável autônomo, que exibe uma interface ao 

usuário, por meio da qual é possível realizar a descrição dos elementos 

que constituem a rede elétrica, a solução, a plotagem e a visualização dos 

resultados por meio de linhas de comandos; 

ii. Como um software dependente de um servidor COM (Component Object 

Model), implementado por meia de uma DLL (Dynamic Link Library). 

Nessa implementação, o OpenDSS pode ser controlado por meio de 

softwares externos programados em linguagens como Python, Java, C, 

C++ e MATLAB (PAYE, 2018). Por meio dessa implementação, o 

OpenDSS é utilizado primariamente como máquina de cálculo para o fluxo 

de carga, enquanto o programa externo recebe resultados e envia 

comandos para a simulação. 
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Figura 3.2 – Estrutura do software OpenDSS (Freitas, 2015). 

O OpenDSS não necessita de um sistema administrador de banco de 

dados para operação. As saídas do programa são obtidas por meio de scripts 

results ou pela interface COM. Os resultados dos estudos de fluxo de potência 

são então disponibilizados nos formatos .txt (text) ou .csv (Comma Separated 

Value), que podem ser utilizados para pós processamento pelo software externo 

que aciona o OpenDSS (CARVALHO, 2014). 

Outra característica importante do OpenDSS é a possibilidade de 

modificação do código fonte ou a comunicação através do desenvolvimento de 

arquivos DLL, que permite que o usuário possa ter acesso aos módulos internos, 

realizar novos tipos de estudos e obter relatórios (CARVALHO, 2014). 

O OpenDSS possui alguns elementos básicos constituintes, a Figura 3.3 

detalha estes elementos e suas respectivas classes. 
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Figura 3.3 – Arquitetura interna do OpenDSS (DUGAN; MONTENEGRO; BALLANTI, 2020). 

Em virtude do exposto, o OpenDSS mostra-se uma ferramenta eficiente 

para modelar redes de distribuição e realizar simulações de GD, o que fez dele 

o candidato perfeito para a modelagem da rede de distribuição de média tensão 

da Universidade Federal do Pará, com objetivo de analisar cenários de 

penetração fotovoltaica.  

Para o presente estudo foi utilizado o modo daily, com o objetivo de 

acompanhar a variação da rede em um período diário. 

3.3. MODELAGEM DA REDE 

Previamente ao estudo dos modelos dos elementos de uma rede de 

distribuição no OpenDSS, cabe destacar a metodologia a partir da qual foi 

realizada a modelagem da rede a ser simulada no presente trabalho. Inicialmente 

foi cedida pela prefeitura do campus a planta baixa de média tensão (PBMT) 

(item 1 da Figura 3.4) da rede de distribuição da Universidade, a qual precisou 

passar por uma atualização com visitas in loco (item 2 da Figura 3.4). Com a 

atualização da planta foi possível catalogar os cabos, transformadores de 

distribuição e as estruturas físicas dos postes constituintes da rede em estudo 

(item 3 da Figura 3.4). Além disso, foram utilizados os valores de corrente de 

curto-circuito monofásica, trifásica e as impedâncias de sequência positiva e 

zero da subestação principal da Universidade cedidas pela concessionária de 

energia, com o objetivo de representar o equivalente de Thévenin da rede da 

UFPA. Os dados referentes as curvas de carga foram aquisitados do software 

Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica (SISGEE) (item 4 da Figura 3.4), 

sobre o qual maiores detalhes são apresentados na sessão “3.3.3. Modelagem 

da carga”.  
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Em seguinda, foram aquisitados dados de potência ativa e reativa do 

SISGEE para um dia útil, um sábado e um domingo (5), onde o tratamento destes 

dados serão mais bem explicados na sessão “3.3.3. Modelagem da carga”.   As 

curvas diárias aquisitadas do SISGEE são aplicadas ao lado de baixa tensão dos 

TDD, dos quais representam as cargas do sistema. Catalogados todos os cabos, 

os TDD, o tipo de estrutura física dos postes, comprimento das linhas e a 

localização dos transformadores, foram consultadas folhas de dados e normas 

técnicas para descrever essas informações físicas e elétricas para a linguagem 

do OpenDSS (6). Sendo assim, foi realizada a conexão elétrica entre os 

elementos da rede, criando, desta forma, um circuito conciso e compatível com 

a rede real. 

 

Figura 3.4 – Metodologia de modelagem da rede (Autor, 2021). 

Comentada a metodologia de modelagem da rede, será apresentado o 

método de solução do fluxo de potência do OpenDSS com a matriz admitância 

total do sistema.  

O método de solução do fluxo de potência do OpenDSS, diferentemente 

de outros métodos de fluxo de carga como o Newton-Raphson e Gauss-Saidel 

que utilizam dados de potência injetada no sistema, trabalha diretamente com a 

matriz de admitância total do sistema, considerando fasores de tensões nodais 

e correntes injetadas (ROCHA; RADATZ, 2018). Por sua vez, essa matriz é 

composta pela representação da matriz admitância individual de todos os 

elementos constituintes da rede. 

A matriz de admitância nodal é uma matriz na qual cada um de seus 

elementos representa uma admitância e cada linha ou coluna está associada a 

um ponto de junção entre os elementos do sistema elétrico, as barras ou nós. 

Adicionalmente, essa matriz relaciona correntes injetadas e tensões nodais de 

um sistema. Uma corrente injetada consiste de uma corrente que “entra” em uma 
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barra ou nó da rede, sendo externa à mesma. Uma tensão nodal, por sua vez, 

diz respeito a uma tensão medida entre uma barra ou nó qualquer e uma barra 

ou nó de referência, geralmente o nó terra (ROCHA; RADATZ, 2018). As 

referidas grandezas estão expressas no sistema elétrico genérico da Figura 3.5. 

Neste sistema, que possui 𝑛 barras, a barra 1 está conectada a uma fonte 

de tensão que impõe uma tensão nodal a ela (�̇�1). As demais barras (𝑛, 𝑛 − 1 e 

𝑛 − 2) são conectadas às cargas 1, 2 e 3, respectivamente, modeladas como 

fontes de corrente (𝐼�̇�𝑎𝑟𝑔𝑎1, 𝐼�̇�𝑎𝑟𝑔𝑎2 e 𝐼�̇�𝑎𝑟𝑔𝑎3). As barras 1, 𝑛, 𝑛 − 1 e 𝑛 − 2 são 

denominadas barras de fronteira do sistema pois definem uma fronteira na qual 

são conectados elementos externos à rede, que injetam corrente no sistema 

(ROCHA; RADATZ, 2018). 

 

 

Figura 3.5 – Sistema elétrico fictício com sua fronteira, correntes injetadas e tensões nodais em 
evidência (ROCHA; RADATZ, 2018). 

A relação entre a matriz admitância nodal total da rede, as tensões nodais 

e as correntes injetadas é dada pela equação (3.1).    

[
 
 
 
 
𝐼1̇
⋮
𝐼�̇�
⋮
𝐼�̇�]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
�̅�11 ⋯ �̅�1𝑖 … �̅�1𝑛

⋮ … ⋮ … ⋮
�̅�𝑖1

⋮
�̅�𝑛1

…
…
…

�̅�𝑖𝑖 … �̅�𝑖𝑛

⋮ … ⋮
�̅�𝑛𝑖 … �̅�𝑛𝑛]

 
 
 
 

 × 

[
 
 
 
 
�̇�1

⋮
�̇�𝑖

⋮
�̇�𝑛]

 
 
 
 

                                          (3.1) 

Onde: 

𝐼�̇� – Corrente injetada no nó 𝑛; 

�̅�𝑖𝑖 – Admitância de entrada de um nó 𝑖; 
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�̅�𝑖𝑗|𝑖≠𝑗
 – Admitância de transferência de um nó 𝑖 para um nó 𝑗; 

�̇�𝑛 – Tensões nodais. 

Introduzida a metodologia de operação e solução do fluxo de potência no 

OpenDSS por meio da utilização da matriz admitância nodal total do sistema, 

serão apresentados a seguir os modelos dos elementos empregados no 

OpenDSS assim como a aquisição dos dados para cada um destes modelos, 

com o detalhamento dos parâmetros dos elementos e dos modelos efetivamente 

utilizados  

 

3.3.1. Modelagem das linhas 

Como apresentado na sessão “3.2. Apresentação da rede” as linhas de 

média tensão na UFPA possuem o valor de tensão de linha de 13,8 kV a três 

condutores carregados, sendo distribuídas aéreas em postes com as estruturas 

compacta e convencional. Com estas informações e com as características 

elétricas dos condutores presente na rede, o OpenDSS possibilita a construção 

da matriz admitância das linhas através dos elementos de suporte LineGeometry 

e WireData. Esta foi a forma utilizada para modelar as linhas da rede. Cada poste 

físico da rede foi considerado uma barra da rede modelada. 

Como o elemento de suporte LineGeometry necessita das informações 

geométricas dos postes e das linhas, essa aquisição de dados se deu através 

de normas técnicas. Onde a depender da estrutura, a distância entre os 

condutores e entre os condutores e o solo varia. Foi necessário cadastrar todas 

as estruturas presentes na rede.  

A parte a) da Figura 3.6 é um exemplo de estrutura convencional presente 

na rede da UFPA e a parte b) da Figura 3.6 mostra como se deve adotar os 

valores das componentes geométricas X e H para cada condutor. No 

LineGeometry, a base do poste é a origem do eixo (X, H), como mostra a parte 

b) da Figura 3.6. 

Já o elemento WireData descreve as características elétricas dos 

condutores que irão percorrer as estruturas físicas. Como apresentado na 

sessão “3.2. Apresentação da rede”, a rede de média tensão da UFPA possui os 

cabos de 35, 50 e 90 m², além dos de 2 e 1/0 AGW. Todos esses cabos foram 

pré-cadastrados com as informações presentes na Tabela 3.2. 
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a                            b 

Figura 3.6 – Estrutura de rede convencional para cadastro no elemento de suporte 
LineGeometry. a) Estrutura física retirada da norma técnica; b) Estrutura com suas três fases 

(A, B e C) representadas no eixo cartesianos (X, H) (Autor, 2021).  

Tabela 3.2 – Características elétricas utilizadas na estrutura de suporte WireData (Autor,2021). 

Área de seção 
transversal 

Diâmetro 
(cm) 

R (Ω/km) Ampacidade 
(A) 

2 AWG 0,741 0,857 175 

35 mm² 1,5 0,868 206 

1/0 AWG 0,936 0,538 235 

50 mm² 1,6 0,641 247 

95 mm² 1,94 0,32 378 

 

3.3.2. Modelagem dos transformadores 

Os transformadores também são representados, no OpenDSS, por meio 

de uma matriz admitância que relaciona as correntes e tensões de primário e 

secundário (LANES; ROSSONI, 2018). Vários tipos de conexões podem ser 

utilizados, entre as quais: 

• Delta – estrela aterrada; 

• Estrela não aterrada – delta; 
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• Estrela aterrada – estrela aterrada; 

• Delta – delta; 

• Estrela aberta – delta; 

Na rede em estudo, todos os transformadores apresentam as seguintes 

características:  

• Trifásicos; 

• Possuem dois enrolamentos; 

• Conexão: delta/estrela-aterrada; 

• Valor de tensão primário/secundário: 13,8/0,22 kV; 

A Figura 3.7 mostra o modelo de transformador utilizado no OpenDSS. 

 

Figura 3.7 – Modelo do transformador no OpenDSS (Autor, 2021). 

Onde:  

• Rs representa as perdas joule (%loadloss no OpenDSS); 

• Rm representa as perdas em vazio (%noloadloss no OpenDSS); 

• Ls representa a indutância de dispersão (XHL (%) no OpenDSS);  

• Lm representa a indutância de magnetização do núcleo (relação com 

%imag do OpenDSS); 

• Im é a corrente de magnetização (relação com %imag do OpenDSS). 

De posse das informações acima e dos dados de placa como perdas em 

vazio, perdas totais e impedância, estes elementos foram modelados utilizando 

script no OpenDSS. Não foi alterado o valor de %imag no script, por default este 

valor é 0 (DUGAN; MONTENEGRO; BALLANTI, 2020). A reatância dos 

transformadores da rede de alta tensão para baixa tensão foi calculada para 

cada TDD de acordo com equação (3.2). 
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𝑋𝐻𝐿(%) = √𝑍2 − [
(𝑃𝑡−𝑃𝑣)𝑥𝑆𝑛

3𝐼𝑐𝑐
2 𝑥𝑉𝑛

2 ]𝑥100                                        (3.2) 

Onde: 

• XHL reatância de alta para baixa tensão em percentagem; 

• Z impedância de placa do transformador em p.u.; 

• Pt perda total em W; 

• Pv perdas em vazio em W; 

• Sn potência base em VA; 

• Icc corrente base em A; 

• Vn tensão base em V. 

 

3.3.3. Modelagem das Cargas 

As cargas impactam fundamentalmente na ocorrência das perdas 

técnicas nos estudos de fluxo de carga no OpenDSS, devido aos parâmetros 

como a demanda média informada, a curva de carga que descreve a 

característica de consumo ao longo do dia ou o modelo de carga utilizado. 

Para a rede modelada as cargas dizem respeito ao lado de baixa tensão 

dos TDD. Ao longo do campus da Universidade, na maioria dos casos um único 

transformador está associado a um prédio da UFPA, sendo assim, para 

modelagem completa das cargas seria necessário medição em todos os prédios 

que compõem o campus, infelizmente não é o caso. Porém, será apresentado a 

seguir o processo de aquisição e tratamento de dados das curvas de carga pelo 

software SISGEE, assim como, a metodologia de ajuste de carga para as cargas 

sem medição. 

i. Aquisição das curvas de carga no SISGEE 

No presente trabalho, foram utilizadas três curvas de cargas diferentes 

para um dia útil, um sábado e um domingo. 

Para a metodologia de modelagem utilizada neste trabalho, a aquisição 

das curvas de cargas se deu através do software SISGEE.  

O SISGEE é um software que apresenta em tempo real grandezas 

elétricas como consumo, fator de potência, potência ativa, potência reativa, 

distorção harmônica de corrente, distorção harmônica de tensão, dentre outras 
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grandezas elétricas para diversos prédios no interior da UFPA. De acordo com 

Carvalho et al. (2019), o sistema está consolidado e conta com 24 medidores de 

energia elétrica, incluindo a entrada, em funcionamento ao longo de sua rede de 

distribuição. O objetivo desse sistema é efetuar a leitura das informações obtidas 

pelos medidores instalados e armazenar essas informações em um servidor 

central, o qual efetuará cálculos automaticamente e filtrará dados para a 

posterior exibição das informações coletadas e calculadas para o usuário final, 

de forma simples e intuitiva (MUNIZ, 2019). A exibição é feita por uma página 

web com a geração de gráficos e tabelas, além de relatórios personalizados. O 

usuário final do sistema utiliza a página da web como forma de visualização e 

exportação de resultados, como mostra a  Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 – Página inicial do SISGEE (MUNIZ, 2019). 

Para o presente trabalho foram adquiridas potência ativa e reativa das três 

fases (A, B e C) de 16 unidades de medição do SISGEE para um perfil de carga 

de um dia útil, um sábado e um domingo. Conforme citado anteriormente, o 

SISGEE conta com 23 medidores, excluindo-se o de entrada, para os prédios do 

campus da Universidade, porém, 6 medidores apresentam resultados 

inconsistentes, sendo assim, considerando-se apenas 16 medidores para a 

modelagem. A Tabela 3.3 sintetiza o número de medidores do SISGEE 

utilizados, separados por serviços administrativos, blocos de aulas e laboratórios 

com o número de pontos de carga, o que representa aproximadamente 16,84% 

do total de cargas. 
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Tabela 3.3 – Medidores do SISGEE e Número de pontos de cargas na rede 

modelada (Autor, 2021). 

 
Serviço 

 
Prédios 

Número de 
pontos de 
medições 

Número de 
pontos de carga 

Percentagem 
dos medidores 
por ponto de 

carga 

 
 
 

Administrativo 

Benedito  
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,84 

ICED 

ILC 

ITEC 

PROAD 

REITORIA 

 
 

Bloco de Aula 

ARQUITETUR
A 

ICB 

ICJ 

ICSA 

IG 

 
 
 

Laboratórios 

CEAMAZON 

FISICA 
PESQUISA 

LAB ELETRICA 

ANEX 
ELETRICA 

NUTRIÇÃO e 
fisio 

 

Foram escolhidos para a aquisição das curvas típicas dias do período 

letivo da Universidade. A aquisição de dados se deu de 10 em 10 minutos, o que 

representa 144 pontos ao final de um dia. A Tabela 3.4 mostra os dias utilizados 

para caracterizar um dia típico útil, sábado e domingo para a modelagem da 

rede. Foram utilizados mais um dia para cada curva típica, a fim de sanar 

problemas em determinados dados em respectiva data. 
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Tabela 3.4 – Data da aquisição das curvas de potência ativa e reativa para as 16 unidade de 
medições do SISGEE (Autor, 2021).  

Dia útil Dia de sábado Dia de domingo 

08/05/201
9 

22/10/201
9 

11/05/2019 19/10/201
9 

26/10/201
9 

12/05/201
9 

20/10/201
9 

Anexo de 
Enganhari
a Elétrica 

Arquitetur
a 

ICJ Benedito 
Nunes 

Arquitetur
a 

Anexo de 
Enganhari
a Elétrica 

Arquitetur
a 

ICJ Benedito 
Nunes 

Anexo de 
Enganharia 

Elétrica 

CEAMAZO
N 

ICJ Benedito 
Nunes 

CEAMAZO
N 

Física 
Pesq. 

CEAMAZO
N 

Física 
Pesq. 

ICB Física 
Pesq. 

ICB ICED ICB 

ICED ICSA ICED 

ICSA IG ICSA 

IG ILC IG 

ILC ITEC ILC 

ITEC Lab. De 
Elétrica 

ITEC 

Lab. De 
Elétrica 

Nutrição Lab. De 
Elétrica 

Nutrição PROAD Nutrição 

PROAD REITORIA PROAD 

Reitoria Reitoria 

 

As curvas aquisitadas no SISGEE foram tratadas com a finalidade de 

serem utilizadas no OpenDSS. A geração dos elementos dos parâmetros Pmult 

e Qmult dos LoadShapes, que representam respectivamente as demandas das 

cargas ativa e reativa a cada instante na escrita do software, são descritas por 

meio da Figura 3.9. A partir das curvas do SISGEE (1) são obtidas as curvas de 

carga ativa e reativa (2), compondo ao final do dia 144 pontos, para um dia útil, 

sábado e domingo. Essas curvas são então normalizadas (3) e divididas pelo 

seu valor médio (4) para obtenção dos pontos que constituem os LoadShapes 

(5). 
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Figura 3.9 – Processo de obtenção dos LoadShapes a partir dos dados do SISGEE (Autor, 
2021). 

ii. Modelo de carga 

Atualmente a literatura e as normas internacionais ainda divergem muito 

em relação a qual modelo de carga utilizar nos estudos de fluxo de potência de 

redes de distribuição e suas respectivas influências no cálculo de perdas 

(DRESCH, 2014; GRANADOS, 2018; ROSSONI et al., 2013). Porém, apesar da 

divergência com relação ao modelo mais adequado a ser utilizado, sabe-se que 

a escolha do modelo impacta diretamente na corrente demandada pela carga no 

instante de cálculo do fluxo de carga o que, consequentemente, impacta no 

cálculo das perdas técnicas. 

Diante disto, a seguinte sessão trata dos modelos de carga e seleciona o 

mais adequado para avaliação sob a ótica das perdas técnicas. 

Considerando uma carga elétrica genérica, a potência consumida pela 

mesma pode ser definida pela equação (3.3). 

𝑆̅ = |𝑆̅|∠𝜑 = 𝑃 + 𝑗 ∙ 𝑄 = �̇� ∙ 𝐼∗̇                                       (3.3) 

Onde: 

𝑆̅ – Potência complexa consumida pela carga [kVA]; 

|𝑆̅| – Potência aparente consumida pela carga [kVA]; 

𝜑 – Ângulo cujo cosseno é igual ao fator de potência da carga; 

𝑃 – Potência ativa consumida pela carga [kW]; 

𝑄 – Potência reativa consumida pela carga [kVAr]; 

�̇� – Fasor da tensão que o sistema fornece à carga [kV]; 

𝐼 ̇– Fasor da corrente absorvida pela carga [A]; 

A relação entre a potência absorvida pela carga e a tensão a qual ela é 

submetida define os modelos de carga utilizados nos estudos de fluxo de 

potência. A Figura 3.10 apresenta os principais modelos utilizados para 

representar a carga. 
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Figura 3.10 – Potência absorvida pela carga em função da tensão (OLIVEIRA et al., 2000). 

A seguir, são apresentados cada um dos modelos presentes no gráfico da 

Figura 3.10 e o modelo ZIP, que utiliza parcelas dos modelos até então 

apresentados. 

• Modelo potência constante: uma carga representada por este modelo 

absorve a sua potência complexa nominal, independentemente da tensão 

aplicada ao seu terminal. Desta forma, a corrente absorvida pela carga é 

dada pela equação (3.4) (RADATZ; ROCHA, 2018): 

𝐼̇ =
𝑆̅∗

𝑛

�̇�∗
=

𝑃𝑛 − 𝑗 ∙ 𝑄𝑛

�̇�∗
                                                        (3.4) 

Onde: 

𝑆�̅�- Potência complexa nominal absorvida pela carga [kVA]; 

𝑃𝑛 – Potência ativa nominal absorvida pela carga [kW]; 

𝑄𝑛 – Potência reativa nominal absorvida pela carga [kVAr]; 

A partir da equação (3.4), conclui-se que a corrente absorvida pela carga 

é inversamente proporcional à tensão aplicada ao terminal da carga. Desta 

forma, quando há queda de tensão, esse modelo de carga, implica em elevados 

níveis de corrente. Portanto, considerando a dinâmica do sistema de distribuição 

e a inerente queda de tensão ao longo de um alimentador, a utilização deste 

modelo de carga, geralmente, implica no cálculo de perdas técnicas mais 

elevadas. 
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• Modelo corrente constante: uma carga representada por este modelo 

mantém constante o módulo da corrente absorvida e seu fator de 

potência, independentemente da tensão aplicada ao seu terminal.  

Considerando a potência absorvida pela carga quando essa opera sob 

tensão nominal: 

𝑆�̅� = 𝑆𝑛∠𝜑 = 𝑃𝑛 + 𝑗 ∙ 𝑄𝑛                                                      (3.5) 

E a tensão nominal da carga: 

�̇�𝑛 = 𝑉𝑛∠𝜃                                                            (3.6) 

Dessa forma, a corrente absorvida é dada por: 

𝐼�̇� =
𝑆�̅�

∗

�̇�𝑛
∗
=

|𝑆�̅�|∠ − 𝜑

|�̇�𝑛|∠ − 𝜃
=

|𝑆�̅�|

|�̇�𝑛|
∠𝜃 − 𝜑 = 𝐼�̇�∠𝜃 − 𝜑                          (3.7) 

Na qual o módulo da corrente e o fator de potência permanecem 

constantes. Dessa forma, para qualquer valor de tensão �̇� = 𝑉∠𝜃1 aplicado à 

carga, a nova corrente será: 

𝐼̇ = 𝐼�̇�∠𝜃1 − 𝜑                                                          (3.8) 

Portanto, a potência absorvida será dada por:  

𝑆̅ = �̇� ∙ 𝐼∗̇ = 𝑉∠𝜃1 ∙ (𝐼�̇�∠𝜃1 − 𝜑)
∗
= 𝑉 ∙ 𝐼𝑛∠𝜑 =  𝑉 ∙ 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑗 ∙ 𝑉 ∙ 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑛𝜑     (3.9) 

 

Dessa forma, a potência absorvida pela carga varia linearmente com a 

tensão a ela aplicada: 

𝑆̅ =
�̇�

�̇�𝑛

∙ 𝑆�̅�                                                            (3.10) 

Para este tipo de modelo de carga, devido ao fato de a corrente 

permanecer constante independentemente da tensão de operação, o cálculo de 

perdas resultante geralmente é inferior se comparado ao modelo de potência 

constante. 

 

• Modelo impedância constante: a carga representada por esse modelo 

possui sua impedância nominal �̅�𝑛 constante em função da tensão 

aplicada. Considerando novamente a potência ativa e reativa (3.5) 
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absorvida pela carga com tensão nominal (3.6), a impedância da carga é 

dada pela equação (3.11). 

�̅�𝑛 =
�̇�𝑛

2

𝑆�̅�
∗

=
𝑉𝑛

2

𝑆𝑛
∠𝜑 = 𝑅 + 𝑗 ∙ 𝑋                                              (3.11) 

Em que: 

𝑅 =
𝑉𝑛

2

𝑆𝑛
𝑐𝑜𝑠𝜑                                                        (3.12) 

𝑋 =
𝑉𝑛

2

𝑆𝑛
𝑠𝑒𝑛𝜑                                                         (3.1) 

Para qualquer valor de tensão �̇� = 𝑉∠𝜃1 aplicada à carga, a potência 

absorvida será dada por: 

𝑆̅ =
𝑉2

𝑍𝑛
∗ = (

�̅�𝑛

𝑉𝑛
2) 𝑉2 = (

𝑉

𝑉𝑛
)
2

𝑆�̅�                                            (3.14)  

 Dessa forma, a potência absorvida pela carga varia quadraticamente com 

tensão em seu terminal. A potência absorvida pela carga com este modelo 

apresenta uma sensibilidade maior à tensão em relação aos modelos de 

potência e corrente constante. Devido a isso, a sua utilização em estudos de 

fluxo de potência em redes de distribuição geralmente implica em menores 

perdas técnicas, considerando a frequente queda de tensão observada ao longo 

do alimentador. 

• Modelo ZIP: este modelo de carga é composto por parcelas dos modelos 

de potência, corrente e impedância constantes. Dessa forma, as 

potências ativa e reativa consumidas pela carga são dadas, 

respectivamente, por: 

𝑃 = 𝑅𝑒(𝑆̅) = (𝐾𝑃𝑎 + 𝐾𝐼𝑎 ∙
|�̇�|

|�̇�𝑛|
+ 𝐾𝑍𝑎 ∙

|�̇�|
2

|�̇�𝑛|
2) ∙ 𝑃𝑛                         (3.15) 

𝑄 = 𝐼𝑚(𝑆̅) = (𝐾𝑃𝑟 + 𝐾𝐼𝑟 ∙
|�̇�|

|�̇�𝑛|
+ 𝐾𝑍𝑟 ∙

|�̇�|
2

|�̇�𝑛|
2) ∙ 𝑄𝑛                         (3.16) 

Onde: 

𝐾𝑃𝑎 – Coeficiente que representa a quantidade de potência ativa da carga 

representada pelo modelo de potência constante; 
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𝐾𝑃𝑟 – Coeficiente que representa a quantidade de potência reativa da carga 

representada pelo modelo de potência constante; 

𝐾𝐼𝑎 – Coeficiente que representa a quantidade de potência ativa da carga 

representada pelo modelo de corrente constante; 

𝐾𝐼𝑟 – Coeficiente que representa a quantidade de potência reativa da carga 

representada pelo modelo de potência constante; 

𝐾𝑍𝑎 – Coeficiente que representa a quantidade de potência ativa da carga 

representada pelo modelo de impedância constante; 

𝐾𝑍𝑟 – Coeficiente que representa a quantidade de potência reativa da carga 

representada pelo modelo de impedância constante; 

 Vale ressaltar que a soma dos coeficientes representativos das parcelas 

de potência constante, corrente constante e impedância constante, tanto para a 

potência ativa quanto reativa, deve totalizar uma unidade: 

𝐾𝑃𝑎 + 𝐾𝐼𝑎 + 𝐾𝑍𝑎 = 1                                             (3.17) 

𝐾𝑃𝑟 + 𝐾𝐼𝑟 + 𝐾𝑍𝑟 = 1                                             (3.18) 

A corrente absorvida pela carga, após a aplicação dos coeficientes, pode 

ser obtida por: 

𝐼̇ =
𝑆̅∗

�̇�∗
=

𝑃 − 𝑗 ∙ 𝑄

�̇�∗
= (𝐾𝑃𝑎 + 𝐾𝐼𝑎 ∙

|�̇�|

|�̇�𝑛|
+ 𝐾𝑍𝑎 ∙

|�̇�|
2

|�̇�𝑛|
2) ∙

𝑃𝑛

�̇�∗
− 𝑗 ∙ (𝐾𝑃𝑎 + 𝐾𝐼𝑎 ∙

|�̇�|

|�̇�𝑛|
+ 𝐾𝑍𝑎 ∙

|�̇�|
2

|�̇�𝑛|
2) ∙

𝑄𝑛

�̇�∗
    (3.19) 

 

O modelo ZIP torna-se o adequado do ponto de vista da representação 

da carga em estudos de fluxo de potência dado que, devido à não uniformidade 

das características operacionais das cargas constituintes das instalações 

presentes dentro da rede da Universidade, a adoção de um único modelo de 

carga levaria a uma representação pouco realista da rede e, consequentemente, 

a um cálculo de perdas pouco condizente com as perdas realmente verificadas, 

sendo o impacto de perdas uma das análises técnicas propostas no presente 

estudo. 

No Brasil, a ANEEL, por meio do PRODIST, em seu módulo 7, define que, 

para o cálculo de perdas nas redes de distribuição, seja adotado o modelo ZIP, 

composto por 100% de impedância constante para a parcela reativa e 50% 

potência constante e 50% impedância constante para a parcela ativa da carga, 

tanto para as cargas de baixa quanto de média tensão. Esses valores foram 

utilizados no modelo de carga na rede da UFPA. 
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Escolhido o modelo de carga, foram também aquisitadas as curvas de 

carga por fase de potência ativa e reativa, haja vista que, trata-se de um sistema 

desequilibrado, sendo assim, as cargas trifásicas dos TDD foram modeladas 

como três cargas monofásicas conectadas em estrela-aterrada com tensão de 

127 V entre fase e neutro. 

iii. Metodologia para ajuste das cargas sem medição 

Como apresentado em “i Aquisição das curvas de carga no SISGEE” 

os medidores utilizados para a modelagem das curvas de carga representam um 

pouco mais de 16% de todas as cargas presentes na Universidade. Sendo 

assim, como há medição na entrada da rede realizada pelo SISGEE, foi 

elaborada uma metodologia para ajustar as curvas de carga e demanda média 

das cargas sem medição. Onde há medição as curvas de carga do OpenDSS 

são aplicadas ao lado de baixa tensão (BT) dos 16 TDD com medições. Já para 

as demais cargas, foi utilizada uma metodologia para as curvas ativa. A Figura 

3.11 descreve o processo metodológico de ajuste das curvas de carga ativa. 

Para valores iniciais são utilizadas as curvas de carga com medição para 

representar as unidades sem medição (1), obedecendo o critério de seleção das 

curvas por serviço, segundo o que representa a Tabela 3.3, ou seja, por exemplo, 

quando há um laboratório sem medição, é utilizada uma curva de um laboratório 

com medição para representá-lo. Os valores de demanda média inicial das 

cargas sem medição são definidos (2) de acordo com o uso final do prédio, por 

exemplo, é de conhecimento que o prédio do Hospital Universitário Bettina Ferro 

de Souza demanda uma grande potência, devido a grande quantidade de 

equipamentos hospitalares, então o valor inicial de demanda média do Bettina é 

maior se comparado ao de um laboratório também sem medição. Após estas 

informações serem descritas no script do OpenDSS, é executado o fluxo de 

carga desta rede (3), onde é feita a comparação (4) ponto a ponto entre a curva 

de carga da subestação principal gerada por esta simulação (Pinj_calc) com a 

curva de carga real na entrada (Pinj_real) medida pelo SISGEE (5). Caso a 

diferença ponto a ponto entre essas curvas seja menor do que um valor de erro, 

de acordo com a equação (3.19), são utilizadas as LoadShaps e as demandas 

médias inicialmente consideradas, caso contrário, utiliza-se o resultado da 

diferença (5) calculado pela equação (3.19), para adicionar estes valores a 
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demanda média (6) das curvas sem medição. O valor de erro utilizado para este 

estudo foi de 0,001. 

𝑑𝑖𝑓. = (Pinj_real − Pinj_calc)                             (3.19) 

Onde: 

• 𝑑𝑖𝑓. → diferença ponto a ponto entre potência ativa na entrada da UFPA 

medida pelo SISGEE e a potência ativa da subestação gerada pelo fluxo 

de carga do OpenDSS.  

• Pinj_real → curva diária de potência ativa na entrada da UFPA medida 

pelo SISGEE; 

• Pinj_calc → curva diária de potência ativa da subestação gerada pelo fluxo 

de carga do OpenDSS; 

Figura 3.11 – Fluxograma para o ajuste das curvas de carga e demanda média para as cargas 
sem medição (Autor, 2021).  

 Essa metodologia mostra-se bastante satisfatória, quando o objetivo é 

apresentar um modelo fiel da entrada da rede com poucos pontos de medição 

na rede interna, haja vista que a concessionária de energia possui informação 

apenas da entrada da unidade consumidora (UC). Então, esta mesma 

metodologia foi aplicada a rede da UFPA, apresentando bons resultados. O que 

demonstra que pode ser utilizada em diferentes tipos de rede com problemas na 

quantidade de medidores em sua rede interna. Contudo, os ajustes feitos de 
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forma automática, podem vir a prejudicar análises nos pontos onde não há 

medição.  

A Figura 3.12 mostra as curvas de potência ativa da entrada da UFPA 

aquisitada do SISGEE e as curvas que o OpenDSS retorna para os dias típicos 

útil, sábado e domingo, sem algoritmo de ajuste de carga. Nota-se um grande 

erro em vários pontos ao longo do dia, tanto na demanda média, quanto para 

loadshape. 

 

a 

 

b 

 

c 

Figura 3.12 – Curvas de potência ativa trifásica, medido e sem o ajuste pelo algoritmo de busca 
entregue pela SE principal para os dias útil, sábado e domingo (Autor, 2021). 

Foi criada uma sub-rotina para submeter o aditivo encontrado pelo 

algoritmo na rede de forma automática. A Figura 3.13 mostra a comparação da 

potência ativa na entrada da UFPA com a retornada pelo OpenDSS para os dias 

típicos útil, sábado e domingo, após a aplicação do algoritmo de ajuste de carga. 
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a 

 

b 

 

c 

Figura 3.13 – Curvas de potência ativa trifásica, medido e ajustado entregue pela SE principal 
para os dias útil, sábado e domingo (Autor, 2021). 

As curvas de carga presentes nos gráficos da Figura 3.13 são utilizadas 

para definir o caso base da rede para os dias útil, sábado e domingo.  

No ANEXO B deste trabalho, estão presentes as curvas de carga de todas 

as cargas da UFPA para o dia útil do caso base simulado. As curvas para os 

finais de semana não foram acrescentadas no ANEXO B, haja vista, que foi 

aplicada a mesma metodologia para os dias simulados.  

3.3.4. Modelagem do sistema fotovoltaico 

Para o modelo do gerador fotovoltaico foi utilizado o elemento PVSystem 

do software OpenDSS. A Figura 3.14 mostra o diagrama esquemático do 

elemento PVSystem implementando no OpenDSS. O modelo combina os 

módulos fotovoltaicos com o inversor. É assumido que o inversor é capaz de 

rastrear o ponto de máxima potência (PMP) do painel rapidamente, permitindo o 

uso adequado em simulações. Facilitando a modelagem dos elementos que 

compõem um sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR) (RADATZ et al., 

2020). 
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Figura 3.14 – Diagrama de bloco do modelo do PVSystem (DUGAN; MONTENEGRO; 
BALLANTI, 2020). 

 

Sendo assim, as informações necessárias para definir o PVSystem 

podem ser separadas em três grupos: 

• Propriedade dos módulos; 

• Propriedade do inversor e  

• Condições operacionais. 

i. Propriedades dos módulos 

As propriedades que precisam ser definidas no modelo são: 

• 𝑃𝑚𝑝𝑟𝑒𝑓 → a máxima potência do sistema fotovoltaico em kW nas 

condições padrões de teste (STC). As condições padrões de testes são: 

1kW/m² de irradiância e 25 C˚; 

• 𝐺𝑖→ curva de irradiância em kW/m²; 

• 𝑇𝑐𝑒𝑙→ curva de temperatura da célula; 

• P-T Curve → curva de correção do ponto de máxima potência em pu em 

função da temperatura de célula. 

A curva P-T Curve varia de painel para painel, pois cada painel comercial 

tem sua curva própria. Para o presente trabalho foi utilizado o coeficiente de 
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temperatura de potência máxima de -0,41(%/C˚), aquisitado de um datasheet 

de um painel comercial. 

ii. Condições operacionais 

As condições operacionais, como as curvas de temperatura ambiente (C˚) 

e a de irradiância global (kW/m²) foram obtidos através do software Meteonorm, 

para o período de um dia do mês de outubro da região de Belém do Pará. A 

curva de temperatura ambiente foi tratada através da equação (2.6) para se obter 

as temperaturas de célula ao longo do dia. A Figura 3.15 mostra a curva de 

temperatura de célula ao longo do dia utilizada, tratada segundo a equação (2.6).  

Com o valor de γ=-0,41(%/C˚) e a curva de temperatura de célula o 

software gera a curva P-T Curve, onde alguns valores que não se tem na curva 

de temperatura são interpolados para determinar pontos da potência em relação 

a temperatura. Como mostra a Figura 3.16. 

 

Figura 3.15 – Curva de temperatura de célula de um painel comercial de 335 Wp ao longo de 
um dia de outubro para região de Belém do Pará (Adaptado de Meteonorm). 



 
 

78 
 

 

Figura 3.16 – Curva de relação da potência com a temperatura da célula fotovoltaica, utilizada 
no modelo PVSystem do OpenDSS (Autor, 2021).  

Com os valores de potência em relação a temperatura (FT) e com a curva 

de irradiância diária, o modelo calcula segundo a equação (3.20) os valores de 

potência direct current (DC) para um sistema fotovoltaico ao longo do dia.  

𝑃𝑆𝐹𝐷𝐶 = 𝑃𝑚𝑝𝑟𝑒𝑓 . 𝐺𝑖𝑝𝑢. FT                                 (3.20) 

Onde: 

• 𝑃𝑆𝐹𝐷𝐶→ curva de potência DC do sistema fotovoltaico modelado ao longo 

do dia; 

• 𝐺𝑖𝑝𝑢→ curva de irradiância em pu, considerando a referência como 

1kW/m²; 

• 𝐹𝑇→ fator de potência em relação a temperatura, presente na curva da 

Figura 3.16. 

iii. Propriedades do Inversor 

As propriedades do inversor no OpenDSS são as seguintes: 

• kVA: É a capacidade do inversor em kVA; 

• kV: É a tensão nominal do inversor, podendo ser: 

o Se for trifásico, especificar a tensão em kV de linha; 

o Se for monofásico estrela, especificar a tensão em kV da linha para 

terra e 

o Se for monofásico delta ou duas fases conectados, especificar a 

tensão em kV de linha; 

• Fp: fator de potência do sistema. 
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No presente trabalho utilizou-se monofásico conectado em estrela, com 

tensão de 127 V linha para terra e FP igual a 1.  

O gráfico na Figura 3.17 mostra a curva de eficiência do inversor comercial 

utilizado neste trabalho, de acordo com seu carregamento. 

 

Figura 3.17 – Curva de eficiência do inversor comercial, utilizada no modelo PVSystem do 
OpenDSS (SMA, 2020).  

De forma geral, o PVSystem atribui a geração DC advinda dos painéis 

fotovoltaicos (dados de placa), variando com as condições operacionais 

(irradiância e temperatura) a curva de eficiência do inversor, fazendo com que 

na sua saída se tenha uma potência alternating current (AC). Sendo assim, a 

equação (3.21) representa este modelo. 

𝑃𝑆𝐹𝐴𝐶 = 𝑃𝑆𝐹𝐴𝐶 . 𝐸𝑓𝑓𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒 = 𝑃𝑚𝑝𝑟𝑒𝑓 . 𝐺𝑖𝑝𝑢. FT. 𝐸𝑓𝑓𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒         (3.21) 

Onde: 

• 𝑃𝑆𝐹𝐴𝐶→ curva de potência AC do sistema fotovoltaico modelado ao longo 

do dia; 

• 𝐸𝑓𝑓𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒 → curva de eficiência do inversor de acordo com seu 

carregamento; 

Os valores de para a curva de irradiância global (kW/m²) foram 

selecionados, de modo que, o ângulo azimutal e a inclinação selecionadas foram 

de 180˚ e 2˚, respectivamente, com a finalidade de simular um SFCR com melhor 

aproveitamento solar ao longo do ano para a região de Belém, ou seja, módulos 
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direcionados para o hemisfério oposto (norte) e com inclinação 

aproximadamente igual a latitude do local (Sistemas híbridos, 2008).  A Figura 

3.18 mostra a curva gerada AC normaliza, ou seja, com a influência da eficiência 

do inversor e modelada segundo a equação (3.21).  

 

Figura 3.18 – Curva de potência normalizada na saída do inversor ao longo de um dia de 
outubro para a região de Belém do Pará (Adaptado de Meteonorm). 

Os valores de 𝑃𝑚𝑝𝑟𝑒𝑓 são variados de acordo com o tamanho de gerador 

fotovoltaico que será simulado em cada cenário.  

Apresentada a metodologia utilizada para modelagem da rede, será agora 

apresentado o algoritmo de solução do fluxo de potência do OpenDSS.  

3.4. ALGORITMO DE SOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA 

O OpenDSS opera com dois algoritmos distintos de solução do fluxo de 

potência: um denominado método Normal e o outro método de Newton (diferente 

do método de Newton-Raphson clássico). O método utilizado por padrão no 

OpenDSS trata-se do método Normal ao passo que o método de Newton, devido 

à sua lentidão, fica em segundo plano sendo adotado, principalmente caso o 

primeiro método apresente problema de convergência (DUGAN; 

MONTENEGRO; BALLANTI, 2020). 

O primeiro algoritmo, o método Normal, utiliza o método de injeção de 

corrente, possuindo a vantagem de ser mais rápido, mas pode apresentar 

problemas de convergência para circuitos grandes e complexos, para os quais 

se recomenda o método de Newton. Entretanto, o algoritmo é suficientemente 
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robusto para a maioria dos sistemas de distribuição e a convergência é 

geralmente alcançada entre 3 e 10 iterações para o fluxo de potência inicial e 

entre 2 e 3 simulações para os cálculos subsequentes realizados no modo daily 

(PAYE, 2018). 

Com relação à representação dos elementos da rede para o cálculo do 

fluxo de potência, apenas os elementos de entrega de energia (Power Delivey 

Elements ou PD) e os elementos de conversão de energia (Power Conversion 

Elements ou PC), além das fontes de tensão e corrente entram na formulação 

do fluxo de potência. Os elementos PD são completamente modelados pela sua 

matriz admitância nodal primitiva ao passo que os elementos PC e as fontes são 

elementos externos à rede, responsáveis por injetar corrente. Alguns elementos 

PC, devido a uma parcela que apresenta uma característica não linear, podem 

ter a mesma modelada por meio de uma corrente de compensação, a exemplo 

do PVSystem (DUGAN; MONTENEGRO; BALLANTI, 2020). 

A Figura 3.19 apresenta uma carga monofásica não linear conectada a 

uma rede no nó 1. Sabe-se que a corrente absorvida pela carga em questão se 

constitui em uma função da tensão aplicada em seus terminais, conforme (3.25). 

 

Figura 3.19 – Carga monofásica não linear (ROCHA; RADATZ, 2018). 

 

𝐼�̇�𝑒𝑟𝑚 = 𝑓(�̇�1)                                                                   (3.25) 

Onde:  

𝐼�̇�𝑒𝑟𝑚 – Corrente absorvida pela carga [A]; 

�̇�1 – Tensão nos terminais da carga [V]; 

Ao invés considerar uma corrente não linear −𝐼�̇�𝑒𝑟𝑚 injetada na rede, o 

OpenDSS converte a carga para um circuito equivalente de Norton, conforme a 
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Figura 3.20. Nesta representação, a admitância �̅�𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟, linear e constante, é 

calculada tomando como base a condição de tensão nominal da carga, sendo 

incluída na matriz admitância nodal da rede. 

 

Figura 3.20 – Carga monofásica não linear representada por um equivalente de Norton 
(ROCHA; RADATZ, 2018). 

Todos os outros elementos de conversão de energia que não possuem 

uma característica não linear são convertidos para um Norton Equivalante, cuja 

impedância paralela também é incluída na matriz de admitância nodal do 

sistema. A Figura 3.21 ilustra esta ideia. Após a construção da matriz admitância 

nodal total do sistema utilizando a matriz admitância individual dos elementos 

PD e a não linearidade dos elementos PC, ocorre a formulação do problema, 

conforme apresentado na Figura 3.19, na qual a matriz Y do sistema é a formada 

por matrizes primitivas de cada elemento da rede e os vetores de tensão e 

corrente são correspondentes a cada barra do sistema (ROCHA; RADATZ, 

2018). 
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Figura 3.21 – Interpretação de uma rede pelo OpenDSS (ROCHA; RADATZ, 2018) 

Uma vez que o circuito foi completamente modelado e conectado, o passo 

seguinte é a solução do fluxo de potência em si. O método de solução do fluxo 

de potência Normal do OpenDSS emprega um simples método do ponto fixo 

iterativo na maioria das análises que pode realizar (ROCHA; RADATZ, 2018). 

Ao todo há 4 etapas no processo iterativo, apresentadas na Figura 3.22. 

Cada uma delas é detalhada a seguir: 

i. Passo 1: consiste na realização de uma solução direta da matriz 

admitância nodal do sistema, considerando uma corrente de 

compensação nula para todos os elementos PC. Desta forma, entram no 

processo somente as correntes injetadas por fontes; 

ii. Passo 2: o OpenDSS calcula as correntes de compensação injetadas 

pelos elementos PC, incluídas no vetor de correntes injetadas 𝐼𝑖𝑛𝑗; 

iii. Passo 3: neste passo é obtida uma nova solução do sistema segundo a 

equação (3.26), considerando o vetor de correntes injetadas atualizado. 

Este processo de cálculo é executado pelo software KlusSolve; 

�̇�𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 = [�̅�𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎]−1 × 𝐼�̇�𝑛𝑗                                                  (3.26)  

iv. Passo 4: nesta etapa, é realizado o teste de convergência. Caso o 

sistema atinja a convergência, tem-se o fim do processo iterativo, caso 

contrário, tem-se a execução dos passos 2 e 3. 
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Figura 3.22 – Processo do algoritmo de solução do fluxo de potência no OpenDSS 

(ROCHA; RADATZ, 2018). 

 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo apresentou a rede de distribuição que foi modelada, assim 

como, o software utilizado nas simulações de forma a destacar sua relevância, 

sua estrutura, princípio de funcionamento e algoritmos utilizados para 

representação da rede e cálculo do fluxo de potência. Adicionalmente, foi 

apresentado o processo de modelagem da rede de distribuição por meio da 

leitura das informações provenientes do software SISGEE, com destaque para 

os elementos constituintes da rede: linhas, transformadores, cargas e a 

metodologia de ajuste das cargas sem medição. Além do processo de aquisição 

de dados para os elementos presentes na rede e para o modelo do sistema 

fotovoltaico. 

No próximo capítulo será abordada em detalhes a metodologia de 

inserção de cenários de penetração fotovoltaica na rede base modelada, 
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destacando o processo de elaboração dos cenários e parâmetros utilizados nas 

simulações. 
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4. METODOLOGIA 

 

Após o processo de ajuste das cargas sem medição, apresentado no 

capítulo anterior, definiu-se o caso base para a rede de distribuição em estudo 

para os dias típicos útil, sábado e domingo.  

Com os casos base definidos, foram elaborados cenários de penetração 

de SFCR, com o objetivo de analisar os impactos que este tipo de geração 

ocasiona na rede em estudo.  

Este capítulo tem por objetivo mostrar a criação dos cenários e os critérios 

utilizados para elaboração dos mesmos, assim como, apresentar os impactos 

que serão analisados.  

4.1. GERAÇÃO DE CENÁRIOS 

Como apresentado anteriormente, os casos base são para cargas típicas 

de um dia útil, um sábado e um domingo do período letivo da UFPA.  

O modelo para o gerador fotovoltaico foi apresentado no capítulo 3, 

utilizando-se o PVSystem do OpenDSS, assim como os dados climáticos e a 

curva de geração, apresentados nas curvas das figuras: Figura 3.15, Figura 3.16 

e Figura 3.18. Estas características do SF serão utilizadas para a criação de 

todos os cenários.  

Definidos os casos base e a curva de geração fotovoltaica, foram 

determinados os cenários de simulações com as características deste SFCR, 

variando o grau de penetração, localização e quantidade de GD espalhada pelo 

alimentador geral. O ponto da GD presente na rede foi denominado de ponto de 

acoplamento comum (PAC), este ponto sempre está associado ao lado de baixa 

tensão (BT) dos transformadores de distribuição da Universidade. Para todos os 

cenários foram avaliadas as variações nas três curvas típicas: dia útil, sábado e 

domingo. 

Sendo assim, os cenários abordados foram os seguintes: 

• Cenário I: Neste cenário foi simulado o aumento de penetração 

fotovoltaica em um único ponto da rede elétrica, no caso, o PAC 

do prédio do CEAMAZON. Com o objetivo de analisar o aumento 

de grau de penetração em um único ponto, forçando até um caso 

de sobrecarga no transformador associado; 
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• Cenário II: Já o segundo cenário é constituído de dois passos. O 

primeiro: Alocação de cinco GD’s com capacidade de 75 kWp 

cada, em diferentes transformadores da rede. Segundo: 

redistribuição de penetração do primeiro passo, aumentando a 

capacidade em um único ponto e diminuindo em outros dois, 

mantendo os demais, com objetivo de verificar a influência da 

distribuição e concentração de GDF na rede; 

• Cenário III: Neste cenário, será avaliado o impacto financeiro e 

ambiental da GD fotovoltaica na rede da Universidade. Sendo 

alocadas um total de vinte GD’s de 75 kWp cada. Os PAC’s deste 

cenário foram selecionados de maneira que, os cinco 

transformadores de distribuição de maior capacidade de cada um 

dos quatro alimentadores fossem utilizados, com o objetivo de 

diminuir a perda técnica por alimentador. Para isto, foram 

utilizados os valores tarifários para uma unidade consumidora 

(UC) do grupo A da concessionária local, valor de kits fotovoltaicos 

comerciais e indicies ambientais retirados do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI) sobre os fatores de emissão de 

𝐶𝑂2 do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

Nos dois primeiros cenários, foram monitoradas grandezas com objetivo 

de verificar o impacto da GD no perfil de tensão, fluxo de potência e perdas 

elétricas. Tanto para o fluxo de potência no primário dos transformadores de 

distribuição associados à GD, quanto para a tensão no PAC foram observadas 

apenas a fase A, haja vista que os SFCR’s são trifásicos e balanceados, 

implicando em impactos semelhantes nas demais fases (B e C).  

O grau de penetração de SFCR (%) para o primeiro cenário, foi 

selecionado tomando como referência a potência do transformador de 

distribuição associado a GD, este grau de penetração é apresentado na equação 

(4.1). Além disso, para se ter uma ideia melhor do grau de penetração das GD’s 

nas simulações para o alimentador completo, será feito também o cálculo de 

grau de penetração em relação a demanda máxima da curva de carga do dia útil 

do alimentador geral da Universidade (aproximadamente 5,138 MVA) para todos 

os cenários simulados, como mostra a equação (4.2). 
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𝐺𝑃𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 (%) =
𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑆𝐹𝐶𝑅 (𝑘𝑊𝑝)

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 (𝑘𝑉𝐴)
∗ 100                             (4.1) 

𝐺𝑃𝑇(%) =
𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑆𝐹𝐶𝑅 (𝑘𝑊𝑝)

𝐷𝑚𝑎𝑥 (𝑘𝑉𝐴)
∗ 100                                (4.2) 

Onde: 

𝐺𝑃𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 (%) → É o grau de penetração em relação ao transformador de 

distribuição associado a GD; 

𝐺𝑃𝑇(%) → É o grau de penetração em relação a demanda máxima do 

alimentador; 

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑆𝐹𝐶𝑅 → É a potência de pico do SFCR; 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 → É a potência do transformador de distribuição associado a GD e 

𝐷𝑚𝑎𝑥 → É a máxima demanda registrada na curva típica de um dia útil da 

UFPA. 

A Figura 4.1 mostra o diagrama esquemático para a metodologia da 

elaboração e análise dos cenários de simulação das GDF no modelo da rede da 

UFPA. Onde em (1) foi feito o cadastro das condições climáticas e modelagem 

das características elétricas do painel e do inversor comercial e em (2) foi feito o 

ajuste de carga para gerar os casos base para as curvas típicas, apresentados 

no capítulo 3. Em (3) são apresentadas as variáveis que compõem os três 

cenários: nível de penetração e localização da GDF. Aplicando-se os cenários 

fotovoltaicos nos casos base (2) são obtidos os resultados (4) deste trabalho. 

Onde em (5) são monitoradas as grandezas elétricas como perdas, perfil de 

tensão e fluxo reverso de potência. Essas grandezas são tratadas (6) para se 

fazer uma análise técnico-econômica dos impactos da GDF na rede da 

Universidade (7).  
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Figura 4.1 – Diagrama esquemático para metodologia da criação e análise dos cenários de 
simulação de penetração de sistemas fotovoltaicos.  

i. Cenário I 

Neste cenário, foram monitoradas as grandezas: fluxo de potência no 

primário do transformador de distribuição, tensão no PAC, potência entregue 

pela subestação (SE) principal, perdas no alimentador geral, no transformador 

de distribuição ao qual a GD está associada e nas linhas do alimentador. A 

análise dos resultados deste cenário será toda feita considerando do grau de 

penetração fotovoltaico em relação ao transformador de distribuição do 

CEAMAZON. 

Como citado anteriormente, o Cenário I consiste na simulação do 

aumento gradativo de penetração da GD em um único ponto, sendo assim, o 

processo de penetração se deu com os passos: 10% de penetração, 20% de 

penetração, 40% de penetração, 50% de penetração e 120% de penetração. 

Este último nível de penetração foi escolhido com o intuito de sobrecarregar o 

transformador ao qual está conectada a GD e assim observar esta situação na 

simulação. A Tabela 4.1 sintetiza os processos e a locação da GD no Cenário I 

e a Figura 4.2 mostra a localização da GD na rede de distribuição da UFPA. 
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Tabela 4.1 - Síntese do Cenário I (Autor, 2021). 

 
Processos de penetração em 

relação ao transformador 

Processos de 
penetração em 

relação ao 
alimentador 

 
Local 

10% de penetração 0,29% de 
penetração 

Baixa tensão do 
CEAMAZON 

20% de penetração 0,58% de 
penetração 

Baixa tensão do 
CEAMAZON 

40% de penetração 1,16% de 
penetração 

Baixa tensão do 
CEAMAZON 

50% de penetração 1,46% de 
penetração 

Baixa tensão do 
CEAMAZON 

120% de penetração 3,5% de 
penetração 

Baixa tensão do 
CEAMAZON 

 

Figura 4.2 – Localização da GD fotovoltaica no Cenário I na rede de distribuição da UFPA 
(Autor, 2021). 

ii. Cenário II 

O Cenário II consiste na alocação das GD’s em cinco localidades distintas 

no alimentador, totalizando um grau de penetração de aproximadamente 7,3% 

de 𝐺𝑃𝑇(%). O primeiro passo deste cenário aloca os geradores fotovoltaicos de 

forma uniforme, ou seja, em aproximadamente 75 kWp por ponto, o que 

representa aproximadamente 1,46% 𝐺𝑃𝑇(%). O segundo passo deste cenário 

tem por objetivo analisar a influência da concentração de GDF na rede. Para isto, 

foi feita a redistribuição de GD’s, concentrando em um único ponto um nível 

maior de penetração, remanejando painéis de outros dois pontos e mantendo os 

demais (os outros dois restantes). Neste cenário, foram monitoradas as 
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grandezas: tensão no PAC, a potência entregue pela subestação (SE) principal, 

perdas no alimentador geral, perdas nos transformadores de distribuição e 

perdas nas linhas do alimentador. A análise dos resultados deste cenário será 

toda feita considerando o grau de penetração fotovoltaico em relação a potência 

total instalada no alimentador (𝐺𝑃𝑇). Os pontos da rede em que foram 

adicionados os SF’s estão presentes na Tabela 4.2, onde no 2º passo há a 

concentração maior de penetração fotovoltaica no prédio de Arquitetura, 

remanejando painéis da Reitoria e PROAD. A Figura 4.3 mostra as localizações 

das GD’s deste cenário. 

Tabela 4.2 – Síntese do Cenário II (Autor, 2021).  

Cenário II 

GPt (%) 1º 
passo 

Local GPt (%) 2º 
passo 

Local 

1,46% Baixa tensão do 
CEAMAZON 

1,46% Baixa tensão do 
CEAMAZON 

1,46% Baixa tensão da 
PROAD 

1,46% Baixa tensão da 
PROAD 

1,46% Baixa tensão da 
Reitoria 

1,16% Baixa tensão da 
Reitoria 

1,46% Baixa tensão do 
Benedito Nunes 

1,16% Baixa tensão do 
Benedito Nunes 

1,46% Baixa tensão de 
Arquitetura 

2,06% Baixa tensão de 
Arquitetura 

Total de 
penetração 

7,3% Total de 
penetração 

7,3% 

 

Figura 4.3 – Localização das GD’s do Cenário II (Autor, 2021). 
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iii. Cenário III 

O Cenário III tem por objetivo de verificar o impacto financeiro na conta de 

energia elétrica e ambiental com a alocação de GD fotovoltaica na rede da 

UFPA. Para isto, foram alocadas vinte GD’s com capacidade de 75 kWp cada, o 

que representa aproximadamente 38,6% 𝐺𝑃𝑇(%), em valores absolutos 

somando um total de 1,5 MWp. Essas GD’s foram distribuídas por alimentador, 

adicionando 5 por cada um. Vale frisar que a capacidade dos transformadores 

de distribuição da UFPA é de aproximadamente 20 MVA, segundo o 

levantamento para este trabalho.  

Os pontos de penetração foram alocados nos cinco transformadores de 

maior capacidade de cada alimentador, com o objetivo de diminuir o uso dos 

transformadores que causam mais perdas por alimentador. A Figura 4.4 mostra 

a localização destas 20 GD’s no alimentador da UFPA e a Tabela 4.3 mostra os 

transformadores por alimentador e suas capacidades em kVA. 

Tabela 4.3 – Transformadores de distribuição por alimentador do Cenário III (Autor, 2021). 

Alimentador Local Capacidade do Transformador 
(kVA) 

Básico I ICB 500 

Bioterio 500 

Lab. Quimica 
Pesquisa 

300 

Extracta 300 

Pav.PB 225 

Básico II Reitoria 750 

Centro de 
convenções 

500 

PROAD 300 

Biblioteca Central 225 

RU II 225 

Profissional ICJ 500 

ICSA 300 

Sala de Aula I 300 

Sala de Aula II 300 

Mecânica 300 

Saúde Betina 3 500 

Betina 2 300 

Betina 1 225 

Faculdade de Odonto 300 

Faculdade de Farm. 300 
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Figura 4.4 – Localização das GD’s do Cenário III (Autor, 2021). 

A análise foi feita para um período de um mês com 30 dias, sendo 

contabilizado: 22 dias úteis, 4 sábados e 4 domingos, sem nenhum feriado. Essa 

diferenciação de dias é importante já que o cálculo para a tarifa será baseado na 

modalidade tarifária verde, subgrupo A4, ao qual a UFPA faz parte. A Tabela 4.4 

ilustra os valores em R$/kWh para as variáveis de demanda, consumo na ponta 

e consumo fora ponta para uma unidade consumidora (UC) deste subgrupo.  

Tabela 4.4 – Valores em R$/kWh para as variáveis demanda, consumo ponta e consumo fora 
ponta para o subgrupo A4 (EQUATORIAL PA, 2018).  

Subgrupo A4 (2,3 a 25 kV) 

Variável Unidade Valor sem Tributos 

(R$/kWh) 

Demanda kW 29,75 

Consumo Ponta kWh 2,7057 

Consumo Fora 

Ponta 

kWh 0,2867 

 

Segundo a Resolução Normativa (RN) Nº 414/2010 da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), o valor final da fatura para a modalidade horária 

verde será a soma dos valores devido ao consumo e a demanda. A equação 

(4.3) mostra o procedimento para calcular o valor a ser cobrado devido ao 

consumo e a demanda, levando em consideração os valores da Tabela 4.4. 
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𝑉𝑇 = 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝑉𝑑𝑒𝑚 = (2,7057 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 + 0,2867 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑎𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎) + 29,75 ∗ (𝐷)               

(4.3) 

Onde: 

𝑉𝑇 → valor total a ser cobrado; 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠 → valor a ser cobrado devido ao consumo; 

𝑉𝑑𝑒𝑚 → valor a ser cobrado devido a demanda; 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 → Consumo total medido em kWh no horário de ponta ao final 

do mês; 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑎𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 → Consumo total medido em kWh no horário fora ponta ao 

final do mês; 

𝐷 → Depende da ultrapassagem ou não da demanda contratada da UC; 

Para a análise financeira deste estudo o valor de D será o maior valor de 

potência registrado para o período, ou seja, não será considerada a 

ultrapassagem de demanda contratada. 

• Análise ambiental 

A análise ambiental está atrelada a geração de energia elétrica no 

Sistema Interligado Nacional (SIN), que apresenta um impacto no meio 

ambiente. Esse impacto é mensurado através do fator de emissão de 𝐶𝑂2, pela 

geração de energia elétrica, ou seja, com a geração do SFCR, o quanto o SIN 

deixa de gerar para aquela instalação (SOLAR VIEW, 2019). 

O fator de emissão é calculado conforme metodologia proposta pelo MDL 

(Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), sendo de domínio público, e 

disponibilizado por mês. O fator médio mensal de emissão de 𝐶𝑂2 do SIN é de 

0,4539 t𝐶𝑂2/MWh (0,4539 kg𝐶𝑂2/kWh) ano base de 2020, com correções de 

setembro a dezembro (MCTI, 2021). Portanto o valor de carbono evitado pode 

ser calculado segundo a equação (4.4). 

𝑉. 𝐶𝑂2Evi. (kg) = Energia Elétrica Gerada pelo SFCR (kWh)x0,4539   (4.4) 

Onde: 
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𝑉. 𝐶𝑂2Evi. (kg) → Valor de carbono evitado em (kg) 

Para o cálculo de árvores cultivadas é importante ressaltar que as árvores 

exercem uma função no ecossistema que é a remoção ou sequestro de gases 

do efeito estufa, em especial o 𝐶𝑂2, contribuindo para a mitigação dos efeitos do 

aquecimento global. No cálculo do número equivalente de árvores cultivadas, 

considera-se a quantidade de 𝐶𝑂2 removida por uma árvore plantada e cultivada 

por 20 anos. A remoção média anual em 𝐶𝑂2 é de 12,48 kg/árvore, considerando 

árvores de médio a grande porte. Isto representa 246,9 kg/árvore de 𝐶𝑂2 no 20º 

ano, ou seja, quatro árvores removem uma tonelada de 𝐶𝑂2 da atmosfera 

durante este período (SOLAR VIEW, 2019). Sendo assim, o cálculo do número 

de árvores cultivadas pode ser obtido diretamente a partir da energia elétrica 

gerada em um período, multiplicando a energia por 2,29x10−6 árvores/kWh que 

é o coeficiente de árvores cultivadas (considerando o fator de emissão médio de 

𝐶𝑂2 do SIN de 0,4539 kg𝐶𝑂2/kWh, médio mensal de 2020, e a remoção de 12,48 

kg𝐶𝑂2 /árvore médio anual). 

Sendo assim a equação (4.5) representa o nº de arvores cultivadas em 

relação a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos.  

𝑁º 𝑎𝑟𝑣. 𝑐𝑢𝑙𝑡. = Energia Elétrica Gerada pelo SFCR (kWh)x5,04x10−4 (4.5) 

Onde: 

𝑁º 𝑎𝑟𝑣. 𝑐𝑢𝑙𝑡. → número de árvores cultivadas. 

• Payback Simples 

Além da análise na tarifa energética, será feito o cálculo de payback 

simples, considerando os SF do Cenário III. Fazendo-se uma pesquisa breve, 

um kit de um SFCR com capacidade de 75 kWp, com painéis, inversor 

fotovoltaico, conectores MC4 e cabos elétricos está na faixa de R$ 216,819. 

Como são 20 GD’s com esta capacidade, isto totaliza um capital inicial de R$ 

4.336.380,00. No capítulo 5 “Resultados” será abordado o valor referente a 

economia mensal que os 20 sistemas irão gerar para a rede, de acordo com a 

equação (4.3). De posse deste valor, é possível calcular o mês a partir do qual o 

sistema instalado terá lucro, segundo a equação (4.6), o qual será o primeiro 

valor de T onde a variável Payback apresente um valor positivo.  
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𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = (𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑥𝑇) − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙              (4.6) 

Onde:  

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙→ Economia mensal que os 20 SFCR irão gerar; 

𝑇→ Evolução temporal mês a mês (1, 2, 3...Nmeses); 

 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 →  Capital inicial. 

4.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo apresentou a metodologia utilizada para a elaboração dos 

cenários de simulações de SFCR na rede modelada em estudo, apresentando 

um diagrama esquemático com a metodologia de elaboração dos cenários, além 

de descrever cada cenário. Foram apresentadas também, as localizações das 

GD’s por cenário, os conceitos de grau de penetração em relação a potência do 

transformador de distribuição associada a GD (𝐺𝑃𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 (%)) e o grau de 

penetração referente a demanda máxima do alimentador (𝐺𝑃𝑇(%)). Além disso, 

para as análises financeira e ambiental foram apresentados alguns conceitos 

sobre tarifa de energia, payback simples, valor de carbono evitado e nº de 

árvores cultivadas. 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados e análises 

referentes aos três cenários de simulação fotovoltaicas apresentados no 

presente capítulo. 
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5. ANÁLISES DE CENÁRIOS 

O presente capítulo traz os resultados dos cenários elaborados no 

capítulo 4, onde são avaliados os impactos da geração distribuída fotovoltaica 

em relação a perdas técnicas, perfil de tensão e fluxo reverso de potência para 

os dois primeiros cenários, além disso, para o terceiro e último cenário simulado 

é feita uma análise financeira e ambiental. 

5.1. Cenário I 

• Fluxo de potência reverso 

Com o monitoramento do fluxo de potência no primário do transformador 

de distribuição do CEAMAZON, é possível verificar o impacto da GD no perfil de 

potência. Com o aumento de penetração, a GD passa a contribuir cada vez mais 

com a demanda do prédio, fazendo com que aquele trecho da rede dependa 

cada vez menos da geração advinda da rede externa. À medida que ocorre o 

aumento do nível de penetração, a GD além de alimentar a carga do 

CEAMAZON, passa a contribuir com as cargas vizinhas, isso é percebido com o 

fluxo reverso de potência. É possível verificar este acontecimento nos gráficos 

da Figura 5.1 para os dias típicos simulados. O fluxo reverso depende da 

demanda do prédio, por isso, para um dia útil este procedimento começa com o 

nível de penetração de 20%. Contudo, para o final de semana, onde a demanda 

da carga do prédio é menor, este procedimento aparece já no nível de 

penetração de 10%.  

 

a 
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b 

 

c 
Figura 5.1 – Fluxo de potência na fase A do primário do transformador de distribuição do 

CEAMAZON para os processos do Cenário I. a) Dia útil; b) Dia de sábado e c) Dia de 
domingo (Autor, 2021). 

Como consequência da adição de GD em um alimentador, a potência 

entregue pela rede externa diminui ao longo do dia, visto que existe uma outra 

fonte de geração contribuindo com as cargas do sistema. Os gráficos na Figura 

5.2 mostram este fenômeno para os níveis de penetração da GD no PAC do 

CEAMAZON, sendo mais evidente nas curvas de carga do final de semana, pois, 

a demanda é bem menor para estes dias. 

 

a 

 

b 

 

c 

Figura 5.2 – Potência entregue pela SE principal Cenário I. a) Dia útil; b) Dia de sábado e c) 
Dia de domingo (Autor, 2021). 
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Para se ter uma ideia melhor do impacto no consumo de energia advinda 

da concessionária, fez-se a integralização das curvas de potência, em um tempo 

de 10 em 10 minutos, pois, este é o tempo de aquisição dos dados do SISGEE. 

A  

Tabela 5.1 mostra os valores de consumo para os dias típicos com os 

graus de penetração do Cenário I.   

Tabela 5.1 – Consumo na SE principal para os graus penetração do 

Cenário I (Autor, 2021).  

Cenário I - Geração no Alimentador Geral 

 
 

Processo 

Geração (MWh) 

 
 
Dia útil 

 
 

Dia sábado 

 
 

Dia de domingo 

Caso Base 66,1099 25,3459 20,7381 

10% de penetração 66,0105 25,2450 20,6371 

20% de penetração 65,8120 25,0435 20,4353 

40% de penetração 65,4168 24,6425 20,0338 

50% de penetração 64,9261 24,1449 19,5355 

120% de penetração 63,7634 22,9667 18,3557 

 

O gráfico presente na Figura 5.3 é uma outra forma de representar o 

consumo de energia da UFPA devido aos processos de penetração fotovoltaica 

no Cenário I.  
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Figura 5.3 – Consumo para os processos de penetração fotovoltaica no Cenário I (Autor, 2021). 

Como o grau de 120% de penetração para o transformador do 

CEAMAZON foi simulado com o intuito de provocar sobrecarga no mesmo, o 

maior grau de penetração aplicável simulado foi de 50%. Para este nível, a 

redução de consumo na rede da UFPA foi de 1,79%, 4,73% e 5,8% 

respectivamente para os dias útil, sábado e domingo.   

• Perdas 

Para a análise de perdas, esta grandeza foi monitorada no alimentador 

geral, nos transformadores de distribuição e nas linhas do alimentador. Os 

gráficos presentes na Figura 5.4 representam as perdas no alimentador geral 

para os dias típicos. Para uma melhor visualização foi realizado uma 

aproximação no gráfico do dia útil. Como os impactos da GD fotovoltaica podem 

ser desconsiderados nos horários em que não há sol, esta análise não foi 

prejudicada. De acordo com a “Figura 5.4 a”, as perdas vão diminuindo em 

relação ao caso base à medida em que há o aumento do nível de penetração, 

porém, em um determinado nível, isto começa a se inverter. Para os níveis, 10 

e 20% as perdas diminuem progressivamente, contudo, no nível de penetração 

de 40% as perdas são maiores se comparadas ao caso base. Isto se deve pelo 

fato de o fluxo de potência reverso ser maior do que o fluxo de potência do caso 

base, então, as correntes circulantes no transformador do CEAMAZON (a partir 

de 40%), são maiores, apesar de diminuir o fluxo de potência advindo da SE 

principal, como mostram a Figura 5.2 e a  

Tabela 5.1.  

 

a 
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b 

 

c 

Figura 5.4 – Perdas no Alimentador Geral, Cenário I. a) Zoom no dia útil; b) Dia de sábado e c) 
Dia de domingo. 

Assim como na análise de fluxo reverso, foi realizada a integralização nas 

curvas de perdas técnicas, a fim de calcular a energia perdida ao final do dia 

para as linhas, transformadores e o alimentador geral, de acordo com o grau de 

penetração. Sendo assim, as tabelas: Tabela 5.2, Tabela 5.3 e Tabela 5.4 

mostram que apesar de as perdas nas linhas do alimentador estarem diminuindo 

com o aumento do grau de penetração, exceto para os níveis de 120% nos finais 

de semana, no alimentador geral esse processo se inverte em um determinado 

nível de acordo com a curva de carga típica, isso se deve as perdas nos 

transformadores. 

Tabela 5.2 – Perdas no alimentador geral, transformadores de distribuição e linhas na rede da 
UFPA no cenário I no dia útil (Autor, 2021). 

Cenário I dia útil - Perdas no Alimentador Geral, Transformadores e Linhas 

Processo Alimentador 
geral 

Transformadores Linhas 

Perdas (MWh) Perdas (MWh) Perdas 
(kWh) 

Caso Base 1,5137 1,4630 50,7207 

10% de penetração 1,5131 1,4626 50,4411 

20% de penetração 1,5124 1,4625 49,9094 

40% de penetração 1,5133 1,4643 48,9549 

50% de penetração 1,5185 1,4705 47,9618 

120% de penetração 1,5489 1,5025 46,4527 

 

 



 
 

102 
 

Tabela 5.3 – Perdas no alimentador geral, transformadores de distribuição e linhas na rede da 
UFPA no cenário I no dia de sábado (Autor, 2021). 

Cenário I dia de sábado - Perdas no Alimentador Geral, Transformadores e 
Linhas 

Processo Alimentador 
geral 

Transformadores Linhas 

Perdas (MWh) Perdas (MWh) Perdas 
(kWh) 

Caso Base 1,3070 1,3007 62,9363 

10% de penetração 1,3070 1,3008 62,0142 

20% de penetração 1,3074 1,3014 60,4013 

40% de penetração 1,3104 1,3046 58,0942 

50% de penetração 1,3179 1,3122 56,8993 

120% de penetração 1,3524 1,3462 61,4356 

 

Tabela 5.4 – Perdas no alimentador geral, transformadores de distribuição e linhas na rede da 
UFPA no cenário I no de domingo (Autor, 2021). 

Cenário I dia de domingo - Perdas no Alimentador Geral, Transformadores e Linhas 

 
Processo 

Alimentador geral Transformadores Linhas 

Perdas (MWh) Perdas (MWh) Perdas 
(kWh) 

Caso Base 1,2979 1,2932 46,8659 

10% de penetração 1,2979 1,2933 46,1238 

20% de penetração 1,2984 1,2940 44,8669 

40% de penetração 1,3015 1,2972 43,2548 

50% de penetração 1,3091 1,3048 42,8982 

120% de penetração 1,3437 1,3388 49,3152 

 

Os transformadores de distribuição são responsáveis pelas maiores 

perdas dentro do alimentador da UFPA, representando em torno de 97% desta 

grandeza na curva de carga útil e 99% nas curvas do final de semana, sendo 

assim, quando há a inversão, ou seja, as perdas começam a crescer com o 

aumento do grau de penetração nos transformadores, o mesmo acontece com o 

alimentador geral. Para a curva de carga do dia útil, a inversão se dá do grau de 

20 para 40%, já para o final de semana este processo acontece com a 

penetração de 10%, pois, como a demanda é muito menor se comparada ao dia 

útil, as correntes circulantes nos transformadores do alimentador também são 
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menores, sendo assim, como foi utilizada a mesma curva de geração da GD 

tanto para o dia típico útil, como para os dias de final de semana, estas perdas 

se invertem com o menor grau de penetração simulado. 

Observar-se que a diferença entre as perdas do caso base para os níveis 

de penetrações simulados aplicáveis (10, 20, 40 e 50%) é muito menor se 

comparada a diferença do nível de 120%, onde há a sobrecarga do 

transformador do CEAMAZON. Em valores numéricos, a diferença entre os 

valores do caso base e o nível de 120% é de aproximadamente: 35,2 kWh, 45,4 

kWh e 45,8 kWh, para as curvas de dia útil, sábado e domingo, respectivamente. 

Os gráficos na Figura 5.5 mostram o comportamento das perdas no 

alimentador geral para os dias típicos dependendo do processo presente no 

cenário I, resumindo o comportamento das tabelas: Tabela 5.2, Tabela 5.3 e 

Tabela 5.4. 

Figura 5.5 – Perdas no alimentador geral para os processos de penetração fotovoltaica do 
Cenário I (Autor, 2021).  

A Figura 5.6 mostra os gráficos para as perdas ao longo do dia no 

transformador onde está conectada a GD simulada.  
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a 

 

b 

 

c 

Figura 5.6 – Perdas no transformador de distribuição do CEAMAZON para o Cenário I. a) Dia 
útil; b) Dia de sábado e c) Dia de domingo (Autor, 2021). 

 

• Perfil de tensão 

Para a análise do perfil de tensão foi monitorada a tensão no PAC, ou 

seja, observando-se o nível de tensão no lado de baixa tensão do transformador 

de distribuição. Os gráficos presentes na Figura 5.7 mostram que com o 

acréscimo do nível de penetração há um aumento no nível de tensão do PAC, 

como esperado, de acordo com a literatura, pois para sistemas de distribuição a 

relação X/R dos cabos é menor ou igual a um, o que implica que tanto a injeção 

de potência ativa quanto reativa, aumentam o nível de tensão na barra 

(MONTEMEZZO, 2016). Para o dia útil não há transgressões crítica no perfil de 

tensão superior de 1,05 pu, limite máximo estabelecido para a tensão adequada 

no módulo 8 do PRODIST e até alguns casos o perfil é melhorado, ficando 

próximo de 1 pu. Contudo, observa-se que para os níveis simulados de 50 e 

120% há transgressão de tensão superior em alguns instantes no final de 

semana. Sendo assim, ocorre sobretensão em determinados instantes com a 

elevação do grau de penetração da GD. 
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a 

 

b 

 

c 

Figura 5.7 – Perfil de tensão no PAC do CEAMAZON no Cenário I. a) Dia útil; b) Dia de sábado 
e c) Dia de domingo (Autor, 2021). 

Observa-se que para o caso base o nível de tensão já é elevado, isso se 

deve pelo fato do circuito equivalente de Thévenin da SE principal ter sido 

modelado com valor nominal de 1,05 pu, haja vista que este foi o valor de tensão 

médio aquisitado do SISGEE, refletindo este valor nas barras da rede. 

De forma geral, para os graus de penetração simulados neste cenário, o 

que mais é se adequa em relação a QEE e economia é o de 40%, pois não há 

transgressão de perfil de tensão para as curvas típicas e apesar de ter um valor 

de perdas maiores para os finais de semana, se comparado ao caso base, 

apresenta uma redução no consumo de aproximadamente 1,04%, 2,77% e 

3,39% para os dias útil, sábado e domingo respectivamente. 

Sobre o nível de penetração de 120%, o qual provocou sobretensão no 

transformador de distribuição, é preciso ressaltar a importância do 

monitoramento da GD acoplada ao sistema elétrico de distribuição, 

principalmente do ponto de vista da concessionária de energia elétrica, pois, se 

não houver este tipo de monitoramento, o nível de GD em um determinado ponto 

da rede pode vir a ocasionar este impacto e danificar equipamentos elétricos, 

trazendo prejuízo tanto para os clientes quanto para a concessionária de energia. 
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5.2. Cenário II 

Neste cenário, como são cinco unidades a serem monitoradas: 

CEAMAZON, Pro-reitoria de Administração (PROAD), Reitoria, Centro de 

convenções Benedito Nunes e o bloco de aula do curso de Arquitetura, a 

quantidade de gráficos para as três curvas de carga típica, para o fluxo de carga 

no primário de cada transformador de distribuição seria grande, então, com o 

objetivo de compactar os resultados, para o fluxo de potência reverso, como ele 

consequentemente provoca a diminuição na geração da SE principal, apenas 

esta variável será apresentada nos resultados. 

• Fluxo de potência reverso 

Conforme anteriormente citado, a GD provoca uma diminuição da 

potência entregue pela SE principal ao longo do dia, visto que existem outras 

fontes de geração contribuindo com as cargas do sistema. Os gráficos na Figura 

5.8 mostram este fenômeno para os processos de penetração do Cenário II. 

 

a 

 

b 

 

c 

Figura 5.8 – Potência entregue pela SE principal Cenário II. a) Dia útil; b) Dia de sábado e c) 
Dia de domingo (Autor, 2021). 

Como os dois passos do cenário II possuem o mesmo grau de penetração 

em relação ao alimentador geral, as curvas dão a impressão de coincidirem para 

os três dias simulados. Porém, assim como no cenário I, foi feita a integralização 

das curvas de potência, a Tabela 5.5 e  
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Tabela 5.1 mostram os valores de consumo para os dias típicos com os 

dois passos do Cenário II. Vale ressaltar que os graus de penetração deste 

cenário, estão relacionados a demanda máxima do dia útil, ou seja, a maior 

potência encontrada para os três dias típicos em estudo. 

Tabela 5.5 – Geração no Alimentador geral Cenário II (Autor, 2021). 

Cenário II - Geração no Alimentador Geral 

 
 

Processo 

 
Geração (MWh) 

Dia útil Dia sábado Dia de domingo 

Caso Base 66,1099 25,3459 20,7381 

1º Passo 63,6283 22,8259 18,2143 

2º Passo 63,6287 22,8265 18,2149 

 

Apesar dos dois passos do cenário II apresentarem o mesmo grau de 

penetração em relação a demanda máxima, eles diferem na distribuição das GD 

nos pontos simulados, resultando em perdas técnicas diferentes e 

consequentemente em uma pequena diferença entre o consumo. O 1º passo 

mostra uma redução de consumo um pouco melhor se comparado ao 2º passo, 

haja vista que, no 2º passo foi concentrado mais GD em um único ponto, 

aumentando as perdas naquela parte do sistema. Para este cenário a redução 

de consumo foi de aproximadamente: 3,75%, 9,94% e 12,16% respectivamente 

para os dias útil, sábado e domingo. Os gráficos na Figura 5.9 representam o 

consumo da SE principal de acordo com os processos do cenário II.  

 

Figura 5.9 – Consumo para os processos de penetração fotovoltaica no Cenário II (Autor, 
2021). 
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• Perdas  

Como comentando no tópico anterior, apesar do grau de penetração para 

os dois processos do cenário II possuírem o mesmo valor, a diferença na 

disposição destas GDF dentro da rede influencia nas perdas. O remanejamento 

de GD do 1º para o 2º passo, fez com que o ponto do prédio de Arquitetura 

ficasse mais sobrecarregado, aumentando as perdas técnicas no alimentador. 

Para a análise de perdas, esta grandeza foi monitorada no alimentador geral, 

nos transformadores de distribuição e nas linhas do alimentador. A Figura 5.10 

mostra as perdas no alimentador geral para os dias típicos neste cenário. A 

diferença nas perdas fica mais evidente nos gráficos do final de semana, onde a 

curva em azul, do 2º passo apresenta valores maiores se comparados a em 

verde, do 1º. 

 

a 

 

b 
 

c 

Figura 5.10 – Perdas no Alimentador Geral: Cenário II. a) Dia útil; b) Dia de sábado e c) Dia de 
domingo (Autor, 2021). 

Assim como no cenário I, foi realizada a integralização nos valores de 

perdas ao longo do dia, com o intuito de obter o valor de energia perdida ao final 
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de cada dia para os processos do cenário II. É constatado um aumento na 

energia perdida do 2º para o 1º passo nos três dias estudados. Em relação a 

uma melhora nas perdas, isto só acontece para o dia útil, onde em relação ao 

caso base, os dois passos são melhores, sendo o 1º o melhor dentre os 

processos simulados. Contudo, nos finais de semana, se tem uma piora nos dois 

processos, sendo o 2º passo o pior de todos para as perdas. É possível verificar 

os resultados destas análises nas tabelas: Tabela 5.6, Tabela 5.7 e Tabela 5.8. 

Além disso a os gráficos presentes na Figura 5.11 resumem as tabelas: 

Tabela 5.6, Tabela 5.7 e Tabela 5.8, mostrando as perdas no alimentador geral 

para os processos de penetração fotovoltaico do cenário II. 

Tabela 5.6 – Perdas no alimentador geral, transformadores e linhas da UFPA para o dia típico 
útil (Autor, 2021).  

Cenário II dia útil - Perdas no Alimentador Geral, Transformadores e Linhas 

Processo Alimentador geral Transformadores Linhas 

Perdas (MWh) Perdas (MWh) Perdas (kWh) 

Caso Base 1,5137 1,4630 50,7207 

1º passo 1,5061 1,4583 47,7823 

2º passo 1,5066 1,4583 47,5678 

 

Tabela 5.7 – Perdas no alimentador geral, transformadores e linhas da UFPA para o dia típico 
de sábado (Autor, 2021).   

Cenário II dia sábado - Perdas no Alimentador Geral, Transformadores e Linhas 

Processo Alimentador geral Transformadores Linhas 

Perdas (MWh) Perdas (MWh) Perdas (kWh) 

Caso Base 1,3070 1,3007 6,2936 

1º passo 1,3117 1,3060 5,7108 

2º passo 1,3123 1,3060 5,6954 

Tabela 5.8 – Perdas no alimentador geral, transformadores e linhas da UFPA para o dia típico 
de domingo (Autor, 2021).   

Cenário II dia domingo - Perdas no Alimentador Geral, Transformadores e Linhas 

Processo Alimentador geral Transformadores Linhas 

Perdas (MWh) Perdas (MWh) Perdas (kWh) 

Caso Base 1,2979 1,2932 4,6866 

1º passo 1,3031 1,2987 4,3165 

2º passo 1,3037 1,2987 4,3069 

 



 
 

110 
 

 

Figura 5.11 – Gráfico de perdas para o alimentador geral da UFPA nos dias útil, sábado e 
domingo com os processos de penetração fotovoltaica do cenário II (Autor, 2021).  

• Perfil de tensão 

Para a análise do perfil de tensão foram monitoradas as tensões nos PAC 

dos cinco transformadores de distribuição presentes no cenário II. Os gráficos 

presentes nas figuras: Figura 5.12, Figura 5.13 e Figura 5.14 mostram que não 

houve nenhuma transgressão de tensão para os processos presentes no cenário 

II em nenhum dos dias típicos simulados. Destaca-se que o remanejamento de 

GD feito do 1º para o 2º passo surtiu efeito nos prédios onde foram feitas essas 

alterações, como: o prédio da Arquitetura que apresentou uma pequena 

elevação no perfil de tensão, haja vista, que a quantidade de GD foi aumentada 

no seu ponto de baixa tensão. Já para os prédios da Reitoria e Benedito Nunes, 

que cederam painéis para o prédio da Arquitetura, observa-se uma pequena 

queda no perfil de tensão. Verifica-se, portanto, a influência do aumento de GD 

em um único ponto, ou seja, quando se aumenta o nível de GD em um único 

ponto, isto pode vir a prejudicar aquele ponto com sobretensão, podendo 

danificar equipamentos, principalmente nos finais de semana, onde o perfil de 

tensão naturalmente já é mais elevado. 
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Figura 5.12 – Perfil de tensão nos PAC presentes no cenário II para dia útil. a) PAC do 
CEAMAZON; b) PAC da PROAD; c) PAC da Reitoria; d) PAC da Arquitetura; e) PAC do 

Benedito (Autor, 2021). 
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Figura 5.13 – Perfil de tensão nos PAC presentes no cenário II para dia de sábado. a) PAC do 
CEAMAZON; b) PAC da PROAD; c) PAC da Reitoria; d) PAC da Arquitetura; e) PAC do 

Benedito (Autor, 2021).  
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Figura 5.14 – Perfil de tensão nos PAC presentes no cenário II para dia de domingo. a) PAC do 
CEAMAZON; b) PAC da PROAD; c) PAC da Reitoria; d) PAC da Arquitetura; e) PAC do 

Benedito (Autor, 2021).  

De forma geral, para os graus de penetração simulados neste cenário, 

não houve transgressão crítica de tensão superior para nenhum dos três dias 

típicos. Além disso, o 1º passo se mostrou melhor do que o 2º passo em relação 

as perdas técnicas, o que leva a concluir que para um mesmo grau de 

penetração em relação ao alimentador geral, é melhor espalhar as GD’s ao longo 

deste alimentador, descongestionando a rede em diversos pontos, além de não 

aumentar o perfil de tensão em determinado ponto. Desta forma, pode-se 
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selecionar pontos onde o perfil de tensão mostra-se muito baixo, utilizando GD 

para ficar mais próximo de 1 pu.  

5.3. Cenário III 

Para este cenário serão apresentados apenas os resultados para avaliar 

o impacto financeiro e ambiental dos SFCR.  

• Análise financeira 

A Figura 5.15 mostra o a curva de carga semanal da SE principal para o 

caso base e para os SFCR do cenário III. As localizações e grau de penetração 

destes SF’s foram detalhadas no Capítulo 4 – Metodologia.  

 

 

Figura 5.15 – Curva de carga semanal da SE principal para o caso base e com os SFCR do 
Cenário III (Autor, 2021).   

Efetuando-se as integralizações das potências das curvas da Figura 5.15 

e tratando esses valores de energia com a equação (4.3) são obtidos os valores 

presentes na Tabela 5.9. Esses valores mostram uma redução de consumo ao 

final deste mês simulado (considerando os 30 dias: 22 dias úteis, 4 sábados e 4 

domingos) de 1638,75 para 1365,35 MWh, o que representa aproximadamente 

16,68%. Isto se reflete em uma redução financeira de R$ 971.170,21 para R$ 

866.555,28, o que equivale a uma redução de aproximadamente 10,77%. Em 
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relação a demanda registrada máxima, esse valor foi reduzido de 5138,2  para 

4256,5 kW, o que representa aproximadamente 17,16%. 

Vale ressaltar, contudo, pela geração fotovoltaica ser do tipo intermitente, 

que não é aconselhável alterar o valor da demanda contratada, haja vista que, 

se houver uma ultrapassagem na demanda contratada, devido a uma baixa 

geração em determinando instante, a UC será penalizada com multas devido a 

esta transgressão. Sendo assim, desconsiderando a alteração no valor de 

demanda contratada, o impacto deste cenário na conta de energia é uma 

redução de 8,07%, o que representa uma economia mensal de R$ 78.384,35, 

representando um valor a ser pago de R$ 892.785,86 ao final deste mês. Reitera-

se que esta análise tarifaria é feita para os valores sem tributos.  
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Tabela 5.9 – Valores de consumo, demanda máxima registrada, tarifas diárias e mensal por horário tarifário para o caso base o 

cenário III (Autor, 2021). 

Caso Caso Base Cenário III 

Demanda máxima registrada 
(kW) 

5138,2 4256,5 

Consumo por dia e horário 
(kWh) 

 Útil Sábado Domingo  Útil Sábado Domingo 

Energia 
Total 

Energia 
Ponta 

Energia Fora 
Ponta 

Energia 
Total 

Energia 
Total 

Energia 
Total 

Energia 
Ponta 

Energia Fora 
Ponta 

Energia 
Total 

Energia Total 

66110,1000 6548,1 59562,0000 25346,0000 20738,0000 56175,1000 6548,1 49627,0000 16558,0000 15818,0000 

Tarifa Diária R$ 
34.793,62 

R$ 
17.717,19 

R$ 17.076,43 R$ 
7.266,70 

R$ 
5.945,58 

R$ 
31.945,26 

R$ 
17.717,19 

R$ 14.228,06 R$ 
4.747,18 

R$ 4.535,02 

Tarifa Mensal* R$ 765.459,63 R$ 
29.066,79 

R$ 
23.782,34 

R$ 702.795,61 R$ 
18.988,71 

R$ 18.140,08 

Valor a ser Pago devido o 
Consumo 

R$ 818.308,76 R$ 739.924,41 

Valor a ser Pago devido a 
Demanda 

R$ 152.861,45 R$ 126.630,88 

Valor a ser Pago Total R$ 971.170,21 R$ 866.555,28 

Valor a ser pago 
desconsiderando a mudança 

na demanda contratada 

 
R$ 892.785,86 

 

*Considerando os 30 dias (22 dias úteis, 4 sábados e 4 domingos) 
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Com a economia mensal gerada pelos SFCR do cenário III e com a 

equação (4.6), é possível estimar o tempo de retorno do investimento inicial 

destes 20 SFCR, onde o valor deste sistema foi detalhado no Capítulo 4 – 

Metodologia. 

O investimento inicial apenas para aquisição dos sistemas é de R$ 

4.336.380,00, como mostrado no Capítulo 4 – Metodologia. Considerando que 

todos os meses os SFCR e as cargas da UFPA irão se comportar como mostrado 

nas curvas da Figura 5.15, o retorno financeiro mensal destes sistemas será de 

R$ 78.384,35. Sendo assim, aplicando-se a equação (4.6),  ou seja, o payback 

simples, o retorno financeiro será no 56º mês , o que representa em anos, um 

pouco menos de 4 anos e 8 meses, o que se mostra um ótimo investimento já 

que, a garantia deste sistema é de 12 anos para o produto e a garantia linear é 

de 25 anos (ALDO SOLAR, 2021).  A Figura 5.16 representa o gráfico deste 

payback simples. 

 

Figura 5.16 – Payback simples para as 20 GD’s do Cenário III (Autor, 2021). 

 

• Análise ambiental 

Para a análise ambiental foram utilizadas as equações (4.4) e (4.5) para 

representar o valor de carbono evitado (kg) e nº de árvores cultivadas para 

instalação dos sistemas do cenário III. A análise foi feita para o mês considerado 

na simulação. 

Sendo assim, para este mês em análise foram evitados aproximadamente 

124,09 T𝐶𝑂2, o que equivale a aproximadamente 137,8 árvores cultivadas. Os 
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gráficos presentes na Figura 5.17 fazem uma projeção para os 25 anos de vida 

útil dos SF para o valor de carbono evitado e o número de árvores cultivadas, 

representando ao final da vida útil dos sistemas aproximadamente 3729,15 T𝐶𝑂2 

evitado, equivalente a aproximadamente 42663,18 árvores cultivadas. 

 

Figura 5.17 – Estimativa ambiental acumulativa para os 25 anos de vida útil dos painéis 
fotovoltaicos empregados na simulação do cenário III (Autor, 2021).  

De forma geral para este cenário foram feitas análise financeira e 

ambiental. Para o mês simulado a utilização dos SF deste cenário impacta em 

uma redução de 8,07% na conta de energia da UFPA, o que representa 

aproximadamente R$ 78.384,35. Aplicando-se um payback simples, com um 

investimento inicial de $ 4.336.380,00 para a compra dos 20 sistemas, o retorno 

se dá em um pouco menos de 4 anos e 8 meses, o que se mostra um ótimo 

investimento já que, a vida útil dos painéis fotovoltaicos é de 25 anos.  

Em relação a análise ambiental, o mês simulado foi projetado para os 

próximos 25 anos, com o objetivo de verificar o impacto destes sistemas no valor 

de carbono evitando e do nº de árvores cultivadas. Para este caso, no final dos 

25 anos de vida útil do sistema, calcula-se aproximadamente 3729,15 T𝐶𝑂2 

evitado, equivalente a aproximadamente 42663,18 árvores cultivadas. 

5.4. Considerações finais 

O capítulo apresentou os resultados e discussão dos três cenários 

simulados apresentados no Capítulo 4. Foram discutidos os impactos que GDF 

causam em relação ao fluxo de potência reverso, perdas técnicas, perfil de 
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tensão e análise financeira e ambiental, mostrando particularidades nas 

discussões dos três cenários. 

No próximo tópico, serão apresentadas as conclusões do presente 

trabalho. 
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CONCLUSÕES 

 

 Considerando o crescimento das GD dentro das redes de distribuição, o 

presente trabalho mostrou um estudo de caso dos impactos da GDF na rede de 

distribuição da UFPA, utilizando para isto cenários de simulações pré-definidos. 

Os resultados das simulações evidenciaram que a depender do grau de 

penetração e da localização do sistema fotovoltaico as perdas técnicas podem 

vir a aumentar ou diminuir no alimentador em estudo, além disto, com a injeção 

de potência ativa da GDF o perfil de tensão é aumentado, podendo gerar 

sobretensões nos PAC da GD. Contudo, do ponto de vista econômico e 

ambiental os sistemas fotovoltaicos mostram-se bastantes eficientes para a 

Universidade, principalmente por sua curva de carga coincidir com a curva de 

geração deste tipo de sistema.   

Ainda neste trabalho, foi apresentado o processo de modelagem da rede 

da UFPA no software OpenDSS, com o objetivo de efetuar simulações de 

cenários de SFCR. Além disto, a rede física modelada no software, pode ser 

utilizada para outros tipos de estudos, como a simulação de inserção de banco 

de capacitores, estudo de proteção, adição de eletropostos para cargas de 

veículos elétricos, dentre outros.  

Em relação aos cenários de penetração fotovoltaicas simulados: para o 

cenário I, para os graus de penetração simulados, o que mais é se adéqua em 

relação a QEE e economia é o grau de penetração de 40%, pois não há 

transgressão de perfil de tensão para as curvas típicas, apesar de apresentar 

valores de perdas maiores aos finais de semana. Para este grau de penetração 

há uma redução no consumo de aproximadamente 1,04%, 2,77% e 3,39% para 

os dias útil, sábado e domingo respectivamente. 

Sobre o nível de penetração de 120% simulado no cenário I, que 

representa sobrecarga no transformador de distribuição, é preciso ressaltar a 

importância do monitoramento da GD acoplada ao sistema elétrico de 

distribuição, principalmente do ponto de vista da concessionária de energia 

elétrica, pois, se não houver este tipo de monitoramento, o nível de GD em um 
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determinado ponto da rede pode vir a danificar equipamentos elétricos, trazendo 

prejuízo não só para a concessionária, mas também para o consumidor próximo. 

Para as simulações realizadas no cenário II não houve transgressão 

crítica de tensão superior para nenhum dos três dias típicos. Além disto, o 1º se 

mostrou melhor do que o 2º passo em relação as perdas técnicas, o que leva a 

concluir que para um mesmo grau de penetração em relação ao alimentador 

geral, é melhor distribuir as GD’s ao longo deste alimentador, 

descongestionando a rede em diversos pontos, além de não aumentar o perfil 

de tensão com o aumento do grau de penetração. Desta forma, pode-se 

selecionar pontos onde o perfil de tensão mostra-se muito abaixo, utilizando GD 

para melhorar a QEE. 

Para o cenário III foram feitas análise financeira e ambiental, onde para o 

mês simulado houve uma redução de 8,07% na conta de energia da UFPA, o 

que representa aproximadamente R$ 78.384,35 de economia mensal. Para este 

cenário o retorno foi de um pouco menos de 4 anos e 8 meses, apresentando-

se um ótimo investimento já que, a vida útil dos painéis fotovoltaicos é de 25 

anos.  

Ainda sobre o cenário III, em relação a análise ambiental, no final dos 25 

anos de vida útil do sistema calcula-se aproximadamente 3729,15 T𝐶𝑂2 evitado, 

equivalente a aproximadamente 42663,18 árvores cultivadas. 

Além disto, o presente trabalho também mostrou uma metodologia para 

ajuste de cargas, a fim de contornar o problema na quantidade de medidores 

presentes na rede de distribuição modelada. O objetivo desta metodologia é 

obter uma maior fidelidade do modelo na entrada do alimentador da 

Universidade, a qual está diretamente ligada ao medidor da concessionária de 

energia. Para isto, com aproximadamente 16% dos pontos de carga medidos, 

chegou-se a um modelo bem próximo para as curvas de carga de um dia útil, 

sábado e domingo. A metodologia ainda continua em desenvolvimento, a fim de 

refinar cada vez mais o ajuste para entrada. Contundo, é de conhecimento a 

limitação da metodologia, haja vista que nos pontos onde não há medição, as 

LoadShapes e as demandas médias podem diferir bastante da realidade das 

cargas.  



 
 

122 
 

TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros relacionados a esta dissertação, seguem as 

seguintes sugestões: 

• Trabalhar na melhoria da metodologia do ajuste de cargas, a fim 

melhorar o modelo da UFPA e utilizar esta, para outros tipos de 

rede; 

• Criar um software para implementar a rede da Universidade em 

tempo real, com o objetivo de interligá-lo com o SISGEE e efetuar 

diversas simulações em um tempo real. Além de cadastrar neste 

software um banco de dados com diversas curvas de geração 

fotovoltaica, alterando para um dia de céu claro, nublado, baixa 

variabilidade, alta variabilidade e outros.; 

• Utilizar sistemas de armazenamento para simular dentro da rede, 

com o principal objetivo de diminuir a demanda contratada da UC, 

mitigando assim o problema de intermitência da GDF; 

• Efetuar a simulação de SFCR previstos para instalação na UFPA; 

• Otimizar, utilizando inteligência computacional, a alocação e o grau 

de penetração de SF, visando minimizar perdas e melhorar a QEE. 
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ANEXO A – DIAGRAMA UNIFILAR DA UFPA E CARACTERÍTISCAS 

FÍSICAS DA REDE 

 

Fonte: adaptado de UFPA, 2019. 

Alimentador Nº 
TDD 

Nº de barras do 
sistema 

Comprimento da 
rede (m) 

Carga nominal Transformadores 
(kVA) 

Básico I 32 58 2129.1569 6212.5 

Básico II 15 35 1373.0131 4120 

Profissional 30 61 2288.1108 7112.5 

Saúde 18 69 2891.4683 3357.5 

Total 95 223 8681.7491 20802.5 

 

 

Transformadores Alimetador Básico I 

Número SUBESTAÇÃO Potência transformador (kVA) 

1 Ginásio I 112.5 

2 Ginásio II 112.5 

3 IFCH  225 

4 Lab. De DNA 112.5 

5 Inst. Letras e Comu. 150 

6 Pós Grad. Em psicolo. 75 
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7 Capacit 225 

8 NCADR 112.5 

9 Ampl. Do IFCH 150 

10 Em bancada ICEN 225 

11 Ampl. Do ICEN 150 

12 Ctic 225 

13 Bioterio 500 

14 Museu 225 

15 Fadesp 150 

16 ICB 500 

17 Salas ICB 150 

18 Extracta 300 

19 Lab. Microscopia 150 

20 Lab. Geo Pesq. 225 

21 Meteorologia 112.5 

22 Lab. De Física 112.5 

23 Física Pesq. 225 

24 Biblio.geociencias 225 

25 Lab. Quimica Pesquisa 300 

26 Pav. PB 225 

27 Lab. E salas de aula NPADC 225 

28 proximo ao NPADC I 150 

29 proximo ao NPADC II 150 

30 Quimica e Pesquisa 150 

31 NPADC 150 

32 Quimica Ensino 112.5 

 

Transformadores Alimentador Básico II 

Número SUBESTAÇÃO Potência transformador (kVA) 

1 Perto do alimentador 45 

2 Centro de Convenções 500 

3 PROAD 300 

4 Reitoria 750 

5 Vadião 225 

6 CIAC 150 

7 Ens. A Distância 225 

8 Fisica Ensino 150 

9 Geociencias 225 

10 Lab. Novo de Química 225 

11 Entre blocos Hb e Lb 225 

12 Biblioteca Geral 500 

13 RU I 150 

14 RU II 225 

15 Mirante do Rio 225 
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Transformadores Alimentador Profissional 

Número SUBESTAÇÃO Potência transformador (kVA) 

1 Ampl.San.Ambiental 75 

2 San. Ambiental 300 

3 FAVI I 75 

4 FAVI II 75 

5 PGITEC I 225 

6 PGITEC II 225 

7 Incubadora 112.5 

8 Mestrado Quim. 150 

9 Arquitetura 225 

10 Nova SE 150 

11 Fac. De Eng. Química I 225 

12 Fac. De Eng. Química II 225 

13 Lab. De Eng.Civil 300 

14 Chalé de Ferro 150 

15 Sala de aula I 112.5 

16 Est. De Trat. De água 225 

17 Mecânica 300 

18 Pro. M.Gabinetes 1112.5 

19 Eng. Elétrica 300 

20 Lab.Eng. Elétrica 300 

21 Trafo. Em gaiola no solo 300 

22 3º Portão 75 

23 RU Profissional 75 

24 ITEC 225 

25 ICED 225 

26 Sala de aula II 300 

27 Ampl.ICED 225 

28 Socio economico 300 

29 NAEA 225 

30 ICJ 300 

 

Transformadores Alimentador Saúde 

Número SUBESTAÇÃO Potência transformador (kVA) 

1 Poema 75 

2 N.SE caminho de Nav. 45 

3 Faculdade de Naval 225 

4 Lab. De const. Naval 75 

5 Faculdade de Farm. 300 

6 Faculdade de Odonto 300 

7 Salas de aula 150 
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8 Faculdade de Nutri. 225 

9 Gedae 112.5 

10 Dermatologia 150 

11 Betina 1 225 

12 Betina 2 300 

13 Betina 3 500 

14 Faculdade de Medicina 150 

15 Genomica bioinf. 150 

16 Ceamazon 150 

17 Lab. Qualidade Leite 75 

18 PCT 150 

 

Estrutura dos Postes do Alimentador I 

Barra NTD-RE-001 Comp. 
(m) 

Resist. 
(daN) 

101 CUF3-PR 11 600 

102 CC2 11 600 

103 CLEA1-T-PR-CF 11 600 

104 CLEA1-DCC2 11 600 

105 CLEA1-DC1-CF 11 600 

106 C3-T-PR 11 600 

107 CLEA1-T-PR-CF 11 600 

108 CC2 11 300 

109 CUF3-T-PR-CF 11 600 

110 CLEA1-T-PR-CF 11 600 

111 CLEA1-DC1-CF 11 300 

112 CUF3-T-PR 11 600 

113 CLEA1-T-PR-CF 11 600 

114 CUF3-T-PR-CF 11 600 

115 CC2-DN3CUF1-CF 11 600 

116 CC2-CF 11 600 

117 CC2 11 600 

118 CC2 11 600 

119 CU3-T-PR-CF 11 600 

120 N3-T-PR 11 600 

121 CC2 11 300 

122 CC2-T-PR-CF 11 600 

123 CC2 11 300 

124 2CC2-T-PR-CF 11 600 

125 CJE1-DC1 11 300 

126 C3-T-PR-CF 11 600 

127 CC2 11 300 

128 CU1-DCC2-CF 11 300 

129 CUF3-T-PR 11 600 
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130 CC2 11 300 

131 CLEA1 11 300 

132 CLEA1-DC1-CF 11 300 

133 CUF3-T-PR 11 300 

134 CUF3-CF 11 300 

135 CLEA1 11 300 

136 CLEA1 11 300 

137 CUF1-DCUF1 11 300 

138 CC2 11 300 

139 CC2 11 300 

140 CC2-DC1-CF 11 300 

141 CLEA1 11 300 

142 CLEA1-PR-CF 11 300 

143 CUF3-PR-CF 11 600 

144 CC2-DC1-CF 11 300 

145 CUF3-T-PR 11 600 

146 CC2-T-PR-CF 11 600 

147 CUF1-DCC2-CF 11 300 

148 CUF3-DCC3-T-PR-CF 11 600 

149 CC2-DC1 11 300 

150 CC2-T-PR-CF 11 600 

151 CUF3-T-PR 11 600 

152 CUF3-T-PR 11 600 

153 CC2 11 300 

154 CC2-T-PR-CF 11 600 

155 C3-DCC2-CF 11 300 

156 CUF3-T-PR-CF 11 600 

157 CLEA2 11 300 

158 CUF3-PR-CF 11 300 

 

Estrutura dos Postes do Alimentador II 

Barra NTD-RE-001 Comp. 
(m) 

Resist. (daN) 

201 CUF3-PR-CF 11 300 

202 CLEA2 11 600 

203 CLEA1-T-PR-CF 11 300 

204 CLEA2-CF 11 300 

205 CLEA2 12 300 

206 CC2-DC1-CF 11 600 

207 CC2 11 300 

208 CLEA2 11 600 

209 CC2-DC3-CF 11 600 

210 CLA1-DCUF3 11 600 

211 CUF3-T-PR-CF 11 600 
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212 CLEA2-2CF 11 300 

213 CLEA1 11 300 

214 CC2 11 600 

215 CC2 11 600 

216 CLEA1 11 300 

217 CLEA1-DC2-CF 11 300 

218 CUF3-T-PR-CF 11 600 

219 CLEA1-T-PR-CF 11 600 

220 CC2-D2C1 11 300 

221 CC2-DCUF3-CF 11 600 

222 CUF3-T-PR-CF 11 600 

223 CC2-T-PR-CF 11 300 

224 CU3-T-PR-CF 11 600 

225 CUF2-DCUF2 11 300 

226 CC2-DCLEA1-T-PR-CF 11 600 

227 CC2 11 300 

228 CUF1-CF 11 300 

229 CLEA1-DCLEA1-DCC2-T-PR-CF 11 600 

230 CLEA1 11 300 

231 CUF3-DC1 11 300 

232 CC2-DC1-DC1-CF 11 300 

233 CC2 11 300 

234 CUF3-T-PR-CF 11 600 

235 CUF3-T-PR-CF 11 600 

 

Estrutura dos Postes do Alimentador III 

Barra NTD-RE-001 Comp. 
(m) 

Resist. (daN) 

301 2CC2-PR-CF 11 300 

302 2CC2 11 300 

303 2CLEA1 11 300 

304 2CLEA1-T-PR-CF 11 300 

305 2CLEA1 11 300 

306 CLEA1 11 300 

307 CC2 11 600 

308 2CLEA1-DCUF1 11 300 

309 CLEA1-T-PR-CF 11 300 

310 CLEA1-T-PR-CF 11 300 

311 CC2-DCU1-CF 11 300 

312 CUF3-DCUF1-T-PR-CF 11 600 

313 CUF1-DCUF1 11 600 

314 CUF3-T-PR-CF 11 600 

315 CUF1-DCC2 11 300 

316 CUF1-DCUF1-PR-CF 11 300 
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317 CUF1-DCUF1 11 600 

318 CLEA2 11 300 

319 CUF2-DCUF2 11 300 

320 CUF3-T-PR-CF 11 600 

321 CC2-DC3-CF 11 300 

322 CUF3-DC1-T-PR-CF 11 600 

323 CUF3-DC1 11 300 

324 CUF3-T-PR-CF 11 600 

325 CC2-T-PR-CF 11 600 

326 CLEA1 11 300 

327 CLEA1 11 300 

328 CLEA1 11 300 

329 CC2-T-PR-CF 11 600 

330 CUF3-T-PR-CF 11 600 

331 CLEA1 11 300 

332 CUF3-T-PR-CF 11 600 

333 2CLEA1 11 300 

334 2CLEA1-T-PR-CF 11 600 

335 2CC2 11 300 

336 2CC2-DCU1 11 300 

337 CUF3-T-PR-CF 11 300 

338 2CC2-PR-CF 11 300 

339 2CLEA1-DCUF1 11 300 

340 CUF3-T-PR-CF 11 600 

341 N2-D2CC2 11 300 

342 N2-PR-CF 11 300 

343 N4 11 300 

344 N2-T-PR-CF 11 600 

345 2CC2-T-PR-CF 11 600 

346 2CLEA1-PR-CF 11 600 

347 2CLEA1-DN1-CF 11 300 

348 N1-DN1 11 300 

349 N3-PR 11 300 

350 CC2-CLEA1 11 600 

351 CC2-CLEA1-DCLE1 11 300 

352 CUF3-PR-CF 11 300 

353 CLEA1-T-PR-CF 11 600 

354 CC2-DN2-CF 11 300 

355 CUF2-DCUF2 11 600 

356 CUF2-DCUF2 11 300 

357 CUF3-T-PR-CF 11 600 

358 N2-DN2 12 250 

359 N1 12 250 

360 N1 12 250 

361 N3-T-PR-CF 12 250 
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Estrutura dos Postes do Alimentador IV 

Barra NTD-RE-001 Comp. 
(m) 

Resist. 
(daN) 

401 2CC2-PR-CF 11 300 

402 2CC2 11 300 

403 2CLEA1 11 300 

404 2CLEA1-T-PR-CF 11 300 

405 2CLEA1 11 300 

406 CLEA1 11 300 

407 CC2 11 600 

408 2CLEA1-DCUF1 11 300 

409 2CLEA1 11 300 

410 2CLEA1-T-PR-CF 11 600 

411 2CC2 11 300 

412 2CC2-DCU1 11 300 

413 2CC2-PR-CF 11 300 

414 2CLEA1-DCUF1 11 300 

415 N2-D2CC2 11 300 

416 2CC2-T-PR-CF 11 600 

417 2CLEA1-PR-CF 11 600 

418 2CLEA1-DN1-CF 11 300 

419 CC2-CLEA1 11 600 

420 CC2-CLEA1-
DCLE1 

11 300 

421 CU1-DCU1 11 300 

422 CLEA1 11 300 

423 CLEA1-T-PR-CF 11 600 

424 CC2 11 300 

425 CC2-DN1 11 300 

426 N2-DN2 11 300 

427 N1 11 300 

428 N1 11 300 

429 N1 11 300 

430 N2 11 300 

431 N1 11 300 

432 N1 11 300 

433 N1-T-PR-CF 11 300 

434 N1 11 300 

435 N1 11 300 

436 N1-DN1 11 300 

437 N1 11 300 

438 N3-T-PR 11 600 

439 N1 11 300 
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440 N2-DN1-CF 11 300 

441 N3-T-PR-CF 11 600 

442 CLEA1-DCU3 11 600 

443 CLEA1 11 600 

444 CLEA1 11 600 

445 CC3-PR-CF 11 600 

446 CLEA1 11 300 

447 CLEA1 11 300 

448 CLEA1 11 300 

449 CLEA1-PR-CF 11 300 

450 CLEA1-DN4-CF 11 300 

451 N2 11 300 

452 N1 11 300 

453 N1-DN2 11 300 

454 N3-T-PR 11 600 

455 N1 11 300 

456 N1-DN1-T-PR-CF 11 600 

457 N3-T-PR-CF 11 600 

458 N1 11 300 

459 N2-DN1-CF 11 300 

460 N1-DN1 11 300 

461 N1-DN1 11 300 

462 N3-T-PR 11 600 

463 CLEA1 11 300 

464 CLEA1-DN2-CF 11 300 

465 CUF3-CF 11 300 

466 N1 11 300 

467 N1 11 600 

468 N1-DC1-CF 11 300 

469 CUF3-T-PR 11 600 

470 N1-DC1-CF 11 300 

471 CUF3-T-PR 11 600 

472 N1 11 300 

473 N2 11 600 

474 N1 11 300 

475 N1-DN1-DC1 11 300 

476 N1 11 300 

477 N4-T-PR-CF 11 600 

478 CLEA1 11 300 

479 CUF1-DCUF2 11 300 

480 CUF1-T-PR-CF 11 300 

481 CLEA1 11 300 

482 CC1 11 300 

483 CUF1-DCUF1 11 600 

484 CLEA1 11 300 
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485 CLEA1 11 300 

486 CUF1-DCUF1 11 300 

487 CLEA1 11 300 

488 CUF1-DCUF1 11 300 

489 CUF3-T-PR-CF 11 600 
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ANEXO B – CURVAS DE CARGA DIA ÚTIL CASO BASE 
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